Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

K097144
Spisová značka: 8K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02
Bratislava, IČO: 35 841 885, správcom ktorého je: Ing. Anna Bruženáková so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09
Bratislava, značka správcu S1450, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Anna Bruženáková so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka
správcu S1450, z funkcie správcu úpadcu DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava,
IČO: 35 841 885.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097145
Spisová značka: 8K/34/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Devega s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03
Bratislava, IČO: 47 130 857, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn.
správcu: S 1230, odmenu vo výške 1.500,00 EUR.
II.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Anne Van Bergen, Westersingel 74, Rotterdam 3015, Holandské
kráľovstvo, dlžníka: Devega s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 130 857, povinnosť zaplatiť
predbežnému správcovi: Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1230, odmenu v
celkovej výške 1.500,00 EUR, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097146
Spisová značka: 8K/34/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa Devega s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47
130 85, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1230
uznesením zo dňa 13.09.2019, č. k. 8K/34/2019-125, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené
voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K097147
Spisová značka: 8K/53/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - ECOMAT, s.r.o. v likvidácii so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 36 800 988 v mene ktorého koná likvidátor SKKP, k.s. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,
IČO: 36 869 732, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ECOMAT, s.r.o. v likvidácii so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 36 800 988.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1633.
III.
svoje pohľadávky.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili

IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097148
Spisová značka: 8K/53/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - ECOMAT, s.r.o. v likvidácii so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 36 800 988 v mene ktorého koná likvidátor SKKP, k.s. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,
IČO: 36 869 732, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Peter Vrábel, Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S
1633, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 66/2019, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu,
po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097149
Spisová značka: 37K/65/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom
Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, správcom ktorého je: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky
Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S 1214,
rozhodol
Súd odvoláva: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S 1214, z funkcie
správcu úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097150
Spisová značka: 6R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom
Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347 s uznesením č.k. 6R/5/2016-503, povoľuje vstup veriteľovi:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097151
Spisová značka: 4K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Vojtech Kassay, nar.
22.02.1972, bytom Jarná 1804/68, 900 42 Dunajská Lužná, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Róbert Baran, so
sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S1156, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu pre nezabezpečených
veriteľov, v súlade s predloženým návrhom zo dňa 16.05.2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097152
Spisová značka: 8K/30/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova
32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NORO -S , s.r.o. so sídlom
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov, IČO: 36 693 677, o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: NORO -S , s.r.o. so sídlom Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov,
IČO: 36 693 677, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097153
Spisová značka: 8K/30/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova
32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NORO -S , s.r.o. so sídlom
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov, IČO: 36 69 36 77, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Oliver Korec, sídlo kancelárie : Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava,
značka správcu: S 322, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 37/2019, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K097154
Spisová značka: 37K/46/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so sídlom
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, právne zast.: JUDr. Jana Vargová - advokát, so sídlom
Kováčska 19, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so
sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, uznesením zo dňa 09.10.2019, č. k. 37K/46/2019-79
zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: Clavier Coffee Company s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08
Bratislava, IČO: 50 804 651, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097155
Spisová značka: 37K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Axel Schwentker, konkurzný správca majetku
spoločnosti IMR Indrustrie-Montagen-Rohrleitungsbau Ruhnke GmbH, so sídlom Zum Aquarium 6, 460 47
Oberhausen Nemecko, právne zast.: bnt attorneys-at-law s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 886 978, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 50 558 536, uznesením zo dňa 09.10.2019, č. k. 37K/33/2019-158 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 50 558 536, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097156
Spisová značka: 37K/48/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57, Bratislava,
IČO: 00 597 678, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57,
Bratislava, IČO: 00 597 678, uznesením zo dňa 09.10.2019, č. k. 37K/48/2019-103 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57, Bratislava, IČO: 00 597 678, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097157
Spisová značka: 37K/7/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: AURUM TRADE CENTRE s.r.o. skrátene: A.T.C. s.r.o., so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 31 337 279, zast.: JUDr. Michal Krypta, advokát, so sídlom Kadnárová
2532/64, 831 51 Bratislava, s uznesením č.k. 37K/7/2018-194, povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097158
Spisová značka: 37K/33/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Kamenný Mlyn Vajarský, s.r.o., so sídlom Kamenný Mlyn, 900 68
Plavecký Štvrok, IČO: 35 888 334, uznesením č.k. 37K/33/2017- 416 zo dňa 19.07.2018, zastavil konkurzné konanie
vedené na majetok dlžníka: Kamenný Mlyn Vajarský, s.r.o., so sídlom Kamenný Mlyn, 900 68 Plavecký Štvrok, IČO:
35 888 334 z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom - veriteľom a to v celom rozsahu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.07.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K097159
Spisová značka: 8OdK/139/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Robert Ludrovský, Mlynarovičova
2452/7, 851 04 Bratislava - Petržalka, narodený: 09.04.1970,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8Odk/139/2019 -36 zo dňa 10.09.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

7

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097160
Spisová značka: 8OdK/253/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nátan Mihalovič, Osuského
2477/3A, 851 03 Bratislava, narodený: 07.12.1974,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8Odk/253/2019 -27 zo dňa 10.09.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097161
Spisová značka: 8OdK/8/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984,
bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8Odk/8/2019 -35 zo dňa 10.09.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097162
Spisová značka: 8OdK/200/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Lukej, Kôstková 340/41,
851 10 Bratislava - Jarovce, narodený: 27.04.1993,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8OdK/200/2019 -28 zo dňa 10.09.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097163
Spisová značka: 8OdK/450/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Zvarová, nar. 22.09.1959, bytom Muškátová 18,
Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Zvarová, nar. 22.09.1959, bytom Muškátová 18,
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so Dunajská 4, 811 08
Bratislava, značka správcu S1784.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1066/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
a)

Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097164
Spisová značka: 8OdK/451/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ružena Hašková rod. Krasňanská, Školská 221/49,
902 01 Vinosady, narodený: 27.04.1959, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ružena Hašková rod. Krasňanská, Školská 221/49, 902 01
Vinosady, narodený: 27.04.1959.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1378.

Ustanovuje správcu Mgr. Marek Letkovský, so sídlom Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1075/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K097165
Spisová značka: 2K/78/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu František Molnár INFOCOMP, s miestom podnikania 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 1000/30, IČO: 40 444 317, správcom
konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Cesta na štadión 10, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške
2 818,14 eura, zapísaných v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 31 až 54, pod č. 60 až 64 a pod č.
71 a 72
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097166
Spisová značka: 2K/61/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lukáš Tulipán - Reštaurácia
Tulipán, s miestom podnikania 965 01 Žiar nad Hronom, Pod Donátom 1375/2, IČO: 44 357 966, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Lukáš Tulipán - Reštaurácia Tulipán, s miestom podnikania 965 01 Žiar nad
Hronom, Pod Donátom 1375/2, IČO: 44 357 966 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

16

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097167
Spisová značka: 2K/84/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STALK, s.r.o., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Cementárenská cesta 16, IČO:
47 481 315, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 25214/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 23, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu STALK, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Cementárenská cesta 16, IČO: 47 481 315
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097168
Spisová značka: 2K/14/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Economi House s.r.o., so sídlom 976 02 Staré
Hory, Polkanová 3183/1, IČO: 44 314 124, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 15179/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Economi House s.r.o., so sídlom 976 02 Staré Hory, Polkanová
3183/1, IČO: 44 314 124
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097169
Spisová značka: 2K/30/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tps Slovakia Express s.r.o.,
so sídlom 960 96 Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, IČO: 46 091 092, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 19880/S, takto
rozhodol
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U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01
Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097170
Spisová značka: 2K/20/2014
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BYDOS Nováky, spol. s r.o.,
so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 11, IČO: 36 298 867, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 13, o návrhu na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 250 891,87 eura, zapísaných v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 16 a č. 27
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K097171
Spisová značka: 2K/7/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, správcom konkurznej podstaty ktorého do prvej schôdze
veriteľov bola JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6A, o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ing. Veronike Puškár Škodovej, PhD., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Dolná 6A paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 600,- Eur a 20% DPH, t.j.
1 320,- Eur, spolu 7 920,- Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097172
Spisová značka: 31K/17/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: M lines s.r.o., so sídlom: Žižkova 19, 040 01 Košice, IČO: 46 900 438, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
900 438.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: M lines s.r.o., so sídlom: Žižkova 19, 040 01 Košice, IČO: 46

II.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní. Správca je povinný o splnení tejto povinnosti predložiť súdu listinné dôkazy.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K097173
Spisová značka: 31K/28/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: RP - DREPOS s.r.o., so sídlom: Vrátna č. 18, 040 01 Košice,
IČO: 31 664 822, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: RP - DREPOS s.r.o., so sídlom: Vrátna č. 18,
040 01 Košice, IČO: 31 664 822.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K097174
Spisová značka: 31K/19/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PODIUM PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Pajorova 9, 040 01 Košice, IČO: 36 199
893, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PODIUM PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Pajorova 9, 040 01
Košice, IČO: 36 199 893.
II.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje predbežného správcu: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice, zn. správcu: S1479 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní. Správca je povinný o splnení tejto povinnosti predložiť súdu listinné dôkazy.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K097175
Spisová značka: 31K/14/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ENVISERVIS s.r.o., so sídlom: Dopravná 2, 040 13 Košice, IČO: 44 276 362, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ENVISERVIS s.r.o., so sídlom: Dopravná 2, 040 13 Košice,
IČO: 44 276 362.
II.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní. Správca je povinný o splnení tejto povinnosti predložiť súdu listinné dôkazy.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097176
Spisová značka: 30K/8/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: NIK Media s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 44465742 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S832, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Marek
Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 paušálnu náhradu výdavkov vo
výške 1.500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 30.05.2019 položka denníka D19 36/2019 na účet: SK3311000000002626717133, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K097177
Spisová značka: 30K/13/2019
Spisová značka : 30K/13/2019

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov, IČO: 36 175 706

proti odporcovi (žalovanému)
31 732 411

EURO - ANRIL AUTO PREDAJ, s.r.o., II/345, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO:

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 18.11.2019 o 10:00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 04.11.2019

Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K097178
Spisová značka: 30K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov,
IČO: 36 175 706, práv. zast.: JUDr. Michal Krutek, s.r.o., Hlavná 11, 917 01 Trnava, IČO: 47 254 581, proti dlžníkovi:
EURO - ANRIL AUTO PREDAJ, s.r.o., II/345, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 31 732 411, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie
Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K097179
Spisová značka: 32K/17/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: alcomplet izolácie s.r.o., so sídlom: Letná 27, 043 14
Košice, IČO: 36 608 556 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 18.10.2019:
doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;
doložil zoznam spriaznených osôb v súlade s ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
doložil poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku v zmysle ust. § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 32K/17/2019 vo vyššie stanovenej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K097180
Spisová značka: 31NcKR/8/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Dagmar Krajňáková, nar. 26.09.1971,
bytom Trieda 1. mája 2317/20, 052 05 Spišská Nová Ves, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Mgr. Dagmar Krajňáková, nar. 26.09.1971, bytom Trieda 1. mája 2317/20, 052 05 Spišská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nová Ves od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 03.05.2016 a
ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa
stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K097181
Spisová značka: 32K/15/2015
32K/15/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Mgr. Dagmar Krajňáková, nar. 26.09.1971, bytom Trieda 1. mája
2317/20, 052 05 Spišská Nová Ves, uznesením č.k. 32K/15/2015-308 zo dňa 29.05.2019 zrušil malý konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2019.

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K097182
Spisová značka: 32K/15/2015
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Dagmar Krajňáková, nar. 26.09.1971,
bytom Trieda 1. mája 2317/20, 052 05 Spišská Nová Ves, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S 1287.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K097183
Spisová značka: 32K/6/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník,
IČO: 44 179 367, právne zast. Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 36 866
296 o návrhu správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

31

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

správcu: S1455 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník, IČO: 44 179 367
pre nedostatok majetku.
Nepriznáva správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn.
správcu: S1455, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K097184
Spisová značka: 31K/83/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Dana Kurucová, nar. 1.11.1965,
bytom 951 15 Mojmírovce 649, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava,
o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Miloša Ágga, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K097185
Spisová značka: 29K/11/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii,
IČO: 00 167 754, so sídlom 949 01 Nitra, zastúpený likvidátorom: ADVO INSOLVENCY, k. s., IČO: 46 772 910, so
sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: STAVBA, výrobné družstvo
Nitra v likvidácii, IČO: 00 167 754, so sídlom 949 01 Nitra,
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii, IČO: 00 167
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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754, so sídlom 949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.11.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K097186
Spisová značka: 32K/70/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Maria Belanschi, rod.
Maškarova, nar. 24.01.1968, bytom Oponice 303, 956 14 Oponice, občan Rumunska, ktorého správcom je: JUDr.
Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o odvolaní správcu,

rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, z funkcie správcu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 29.10.2019
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K097187
Spisová značka: 32K/59/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JK BET s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 262 802, ktorého správcom je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., sídlo kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K/59/2016 - 119 zo dňa 19.4.2017 na majetok úpadcu
JK BET s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 262 802, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
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akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 CSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 31.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K097188
Spisová značka: 28K/12/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : INTELLIGENT ENERGY SYSTEMS,
s.r.o., IČO: 44 519 702,
so sídlom: Gombaiho 6/128, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka INTELLIGENT ENERGY SYSTEMS, s.r.o., IČO: 44 519 702,
so sídlom: Gombaiho 6/128, 945 01 Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K097189
Spisová značka: 30K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č.
24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451, takto
rozhodol
I.
Ustanovuje: Mgr. Lukáš Reguli so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1897,
za predbežného správcu dlžníkovi: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č. 24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K097190
Spisová značka: 29K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Jan Bartoň, nar. 12.03.1960, bytom Kostelní 185, 691 81 Březí,
Česká republika, právne zast.: Mgr. Miloš Ágg, nar. 16.10.1982, bytom Lužná 6, 851 04 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45 365 458, o
určení odmeny a náhrady výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra,
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 604,50 eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu: Mgr. Veronika Vargová, so
sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, odmenu predbežného správcu v sume 604,50 eur zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 9/2019.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K097191
Spisová značka: 29K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Jan Bartoň, nar. 12.03.1960, bytom Kostelní 185, 691 81
Březí, Česká republika, právne zast.: Mgr. Miloš Ágg, nar. 16.10.1982, bytom Lužná 6, 851 04 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45 365 458,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45
365 458,
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03
Štúrovo, IČO: 45 365 458.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III. U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1229.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45
365 458, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom
podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a
údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45 365 458, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VI. P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. Proti výroku II. uznesenia môže podať odvolanie
dlžník a veriteľ a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení
s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, a to písomne vo dvoch
vyhotoveniach na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K097192
Spisová značka: 27K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Style-Bau, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44417322, so sídlom Nové
Zámky, Podzámska č. 32, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom Nové Zámky, Podzámska
č. 32, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo
nemajetnosti, takto
rozhodol
Návrh predbežného správcu na zaslanie výzvy štatutárnemu orgánu dlžníka na poskytnutie súčinnosti predbežnému
správcovi zo dňa 14.10.2019, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 14.10.2019 a doplnený dňa 05.11.2019, z a m i e
ta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
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JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K097193
Spisová značka: 31K/60/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Klub odborov Calex, s.r.o., so
sídlom Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34117211, ktorého správcom je: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/60/2015 - 155 zo dňa 09.11.2015 na majetok úpadcu
Klub odborov Calex, s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34117211, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K097194
Spisová značka: 2K/51/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milada Brečková, nar.
30.01.1965, Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: Mgr. Slvomír Kollár, so sídlom
kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením č. k. 2K/51/2015-91 zo dňa 08.10.2019 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Milada
Brečková, nar. 30.01.1965, Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2019
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K097195
Spisová značka: 38K/10/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti B.S. s. r. o. v
konkurze so sídlom Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín, IČO 36 347 221, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu obchodnej
spoločnosti Gordic Collect, s. r. o. so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO 47 363 282, prav. zast.
advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
s. r. o. so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava IČO 47 239 921 , na vstup do konania takto
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rozhodol
Obchodná spoločnosť Gordic Collect, s. r. o. so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO 47 363 282 sa vyzýva,
aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu
na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 28.10.2019 k sp. zn. 38K/10/2018
nasledovne:
je potrebné predložiť Zmluvu o postúpení pohľadávky č. VK-419/2019 uzatvorenej medzi postupcom
Československá obchodná banka a.s. si sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140 a postupníkom
Gordic Collect, s. r. o. so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO 47 363 282 spolu a Doplňujúcou Zmluvou k
postúpeniu pohľadávok č. VK-419/2019 v zmysle článku II. ods1 Zmluvy, ako jej neoddeliteľnou časťou,
je potrebné preukázať hmotnoprávne nadobudnutie pohľadávky, ktorá je predmetom Zmluvu o
postúpení pohľadávky č. VK-419/2019 uzatvorenej medzi postupcom Československá obchodná banka a.s. si sídlom
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140 a postupníkom Gordic Collect, s. r. o. so sídlom Prievozská 4/B, 821
09 Bratislava, IČO 47 363 282, a to že predmetná zmluva nadobudla účinnosť zaplatením odplaty v zmysle článku II
ods.1 a článku V. ods. 8 Zmluvy, t.j. v zmysle Doplňujúcej zmluvy k postúpeniu pohľadávok č. VK-419/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097196
Spisová značka: 38K/10/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti B.S. s. r. o. v
konkurze so sídlom Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín, IČO 36 347 221, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 16.08.2019, doplnený
23.08.2019 k sp. zn. 38K/47/2015 nasledovne:
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli na
základe Dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2019 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26.04.2019
uzavretej medzi Sociálnou poisťovňou so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 a
Slovenskou konsolidačnou, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 postúpené a to
predložením písomnej špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom všetkých zmluvných strán, kde bude
identifikovaný dlžník - úpadca, právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené
čísla, pod ktorými sú postúpené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097197
Spisová značka: 38K/57/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Elena Srnánková, nar. 30.10.1962,
trvale bytom 913 05 Adamovské Kochanovce 211, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor recovery, k. s.
so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45 393 486, značka správcu S1388, o odvolaní správcu
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z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu obchodnú spoločnosť Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3,
971 01 Prievidza, IČO 45 393 486, značka správcu S1388.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097198
Spisová značka: 38K/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Svítek, nar.
20.06.1971, bydlisko Stred 55/44, Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu S1208, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Miroslav Belica so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
značka správcu S1208.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097199
Spisová značka: 38NcKR/7/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vojtech Radosa, bytom Chalmovská 683/5, 972 45
Chalmová, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Vojtech Radosa, bytom Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová sa
v y z ý v a , aby v lehote 15 dní
od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie doručené tunajšiemu súdu dňa 21.2.2019 a je vedené pod sp. zn.
38NcKR/7/2019 nasledovne:
v návrhu je potrebné označiť navrhovateľa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu,
dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom, je potrebné pravdivo a úplne opísať rozhodujúce skutočnosti,
pre ktoré sa navrhovateľ dostal do úpadku a zároveň je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť rodinné, majetkové a zárobkové pomery.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097200
Spisová značka: 28K/16/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVMAX PLUS, spol.
s r. o. v konkurze so sídlom Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 328 821, ktorého správcom je
JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu
obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (pred tým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške 3 479,79 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 15/S-1 a č. 15/S-15.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K097201
Spisová značka: 40K/41/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TRANS - TOP spol. s r. o. v konkurze so sídlom Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO 36 330 574, zast. JUDr.
Martinou Válkovou, advokátkou, so sídlom Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je Licitor recovery
k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka správcu S1388, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TRANS - TOP spol. s r. o. v konkurze so sídlom Legionárska 663/55, 911
01 Trenčín, IČO 36 330 574 sa z r u š u j e pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka
správcu S1388 sa priznáva odmena a úhrada výdavkov vo výške 4,18 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len z časti
uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K097202
Spisová značka: 22K/10/2016
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu UNISTAV Bojnice spol. s r.o.,
so sídlom Košovská cesta 11/B, 971 01 Prievidza, IČO 36 707 376, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, značka správcu
S1752, o návrhu správcu na nariadenie neodkladného opatrenia voči obchodnej spoločnosti TN SaMo, s.r.o., so
sídlom Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, takto
rozhodol
Nariaďuje sa neodkladné opatrenie:
Obchodná spoločnosť TN SaMo, s.r.o., so sídlom Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954 je povinná vydať
účtovníctvo úpadcu a to:
- interné doklady za roky 2007 - 2017;
- pokladňa 2008 - 2017;
- dodávateľské faktúry 2007 - 2017;
- odberateľské faktúry 2007 - 2016;
- daňová agenda 2007 - 2016;
- banka 2007 - 2013 (bankové výpisy a súvisiace doklady);
- mzdy 2007 - 2015 (mzdové účtovníctvo);
- evidencia PN 2014
v rozsahu Zoznamu spisov odovzdaných k archivácii obchodnej spoločnosti TN SaMo, s.r.o., so sídlom Južná
6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954 na základe Zmluvy o prehliadke, vytriedení a vyčlenení spisovej
registratúry pri príprave na jej odovzdanie do príslušného štátneho archívu a o dlhodobej spisovej registratúry a s tým
spojené činnosti zo dňa 30.11.2017, a to k rukám správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Nám.
SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zn. správcu S1752, v kancelárii správcu Nám. SNP 14, 811 06
Bratislava, v lehote do 3 dní od doručenia uznesenia.

Poučenie:
Proti neodkladnému opatreniu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť,
a to do 30 dní, odkedy mu bolo uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia doručené inak ako zverejnením v
Obchodnom vestníku cestou Okresného súdu Trenčín na Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže
odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K097203
Spisová značka: 38K/47/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti BRIAN
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosť s. r. o. v konkurze so sídlom Nám. A .Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 564 712, ktorého
správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1394, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K097204
Spisová značka: 28OdK/330/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Mucha, narodený 17.03.1965, trvale bytom 908 77
Borský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Milan Mucha - ALLWEDO, IČO: 37 501 151, s miestom
podnikania Dr.V.Cintulu 101, 908 77 Borský Mikuláš, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.05.2006,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Mucha, narodený 17.03.1965, trvale bytom 908 77 Borský
Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: Insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 50
269 976, značka správcu: S1804.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.10.2019, vedený pod položkou registra 1039/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
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čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K097205
Spisová značka: 36K/8/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
KP STAV SK s.r.o., so sídlom 906 32 Jablonica 319, IČO: 44 928 602, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26871/T, ktorého predbežným správcom je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom
kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu: S 1328, takto
rozhodol
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I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: KP STAV SK s.r.o., so sídlom 906 32 Jablonica 319,
IČO: 44 928 602, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26871/T.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná
28/7, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu: S 1328.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Trnava k sp. zn.
36K/8/2019. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však
môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení
vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli
pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce
pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú
pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Súd z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.11.2019
JUDr. Martin Smolko, sudca
K097206
Spisová značka: 31K/22/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTROTOP, a.s., IČO: 36
228 931, Moravská č. 898, 908 48 Kopčany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka č. 10082/T, správcom ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Nám. Slobody č. 2, 909 01
Skalica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51 865 467, so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51 865 467, so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, namiesto pôvodného veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36 403 008,
so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 168,74 eur zapísaných v zozname
pohľadávok pod poradovými číslami 282,283.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.11.2019
JUDr. Martin Smolko, sudca
K097207
Spisová značka: 1K/8/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bitúnok Čadca, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 916, 022 01
Čadca, IČO: 50 369 245, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bitúnok Čadca, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 916, 022 01 Čadca, IČO: 50 369
245.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K097208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sivoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širavská, Mestská časť 8764/7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/303/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. § 167q zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje III. kolo ponukového konania na
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa
23.09.2019, ktorým je súbor majetku – nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti

Číslo
parcely

600/3
176
192
178

Druh pozemku

Parcela
registra

Vodná plocha
„C“
Zastavaná plocha a „C“
nádvorie
Záhrada
„C“
Zastavaná plocha a „C“
nádvorie

Výmera
v m2

Číslo
LV

Katastrálne
územie

Spoluvlastnícky
podiel

643
258

484
335

Ratková
Ratková

1/24
2/6

Zabezpečovacie
právo:
druh a poradie
zabezpečovacieh
o práva,
pohľadávka,
ktorú
zabezpečuje, s
uvedením
veriteľa,
zabezpečenej
sumy a právneho
dôvodu vzniku
zabezpečovacieh
o práva
Nie
Nie

192
381

335
336

Ratková
Ratková

2/6
1/24

Nie
Nie

Súdny
spor

Nie
Nie
Nie
Nie

Hodnota
vyjadrená
v eurách,
za ktorú by
položku
bolo možné
predať v
danom
mieste ku
dňu
predloženi
a zoznamu
majetku
35,37 EUR
1.141,22
EUR
84,84 EUR
210,66 EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu pohľadávky je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, v
zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE 37OdK/303/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia
platného dokladu totožnosti - OP a pod.
3. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
4. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a
túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania a uhradiť kúpnu cenu v deň
podpisu kúpnej zmluvy.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ponúkanej ceny za hnuteľný majetok, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prepadá v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K097209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bittner Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 103/20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/294/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/294/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Bittner, nar.: 02.09.1974, trvale bytom Holubyho 103/20, 902 01
Pezinok, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, ktoré boli
správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

5 612,30 €

Celková suma:

5 612,30 €

Pohľadávka č. 2
Náklady z uplatnenia:

230,00 €

Celková suma:

230,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valachovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 5/A, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/337/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/337/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 01.08.2019, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 16.10.2019 bolo zistené, že dlžník
vlastní iba majetok, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo
správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods.
1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária
Valachovičová, nar. 29.10.1952, Lúčna 5/A, 900 28 Zálesie končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Valachovičová, nar.
29.10.1952, Lúčna 5/A, 900 28 Zálesie, občan SR, vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.:
8OdK/337/2019, zrušuje.
Ing. Marian Mikuš, správca

K097211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Sárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3050/11, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/267/2019 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/267/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K097212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/215/2018 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/215/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Na základe zverejneného súpisu majetku správca majetok dlžníka speňažoval v rámci ponukového konania,
pričom hnuteľné veci sa nepodarilo správcovi speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

51

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K097213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSS Bratislava, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 5990/4, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 686 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2009 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ku dňu 31.10.2019 bol zostavený konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty úpadcu TSS Bratislava, a.s., Bratislavská 4, 917 02 Trnava, IČO: 35 686 707.
Do konečného rozvrhu výťažku bola zahrnutá hodnota získaná speňažením majetku všeobecnej podstaty vo
výške 120 784,01 € a hodnota preradená z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa vo výške 29 195,43 €, tj.
spolu 149 979,44 €. Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutá do konečného rozvrhu výťažku činí
20 525,82 € a odmena správcu zo speňaženia majetku činí 3 568,17 €.
V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca týmto určil veriteľskému výboru 25-dňovú lehotu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku, prípadne na uplatnenie odôvodnených námietok voči predloženému rozvrhu.
Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia návrhu končeného rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku SR.
Poučenie: Nezabezpečení veritelia môžu do končeného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu v lehote
20 dní od zverejnenia návrhu končeného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku SR a v rovnakej lehote požiadať
veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

K097214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lališ Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 3289 / 13F, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/75/2018 S1666

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8K/75/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Glemba ako správca úpadcu - Róbert Lališ, nar. 04.04.1964, bytom Cabanova 13F, Bratislava, t.č.
ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, týmto zverejňuje oznámenie, že vo verejnom ponukovom konaní - zverejnenom v
Obchodnom vestníku dňa 05.09.2019 na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného vo všeobecnej
podstate úpadcu, nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V Bratislave dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Glemba

K097215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 5202/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/427/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/427/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK54
1100 0000 0026 2380 9665, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre
popretie pohľadávky iného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a bol zložený preddavok na trovy konania
v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky predmetného konkurzného konania a čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Pezinku dňa 06.11.2019, JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

K097216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/444/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/444/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK54
1100 0000 0026 2380 9665, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre
popretie pohľadávky iného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a bol zložený preddavok na trovy konania
v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky predmetného konkurzného konania a čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Pezinku dňa 06.11.2019, JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

K097217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Čárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 516/37, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/314/2019 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/314/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por. typ súpis.
číslo zložky
1

hnuteľná
vec

približný
stav
rok výroby

popis súpisovej zložky

osobné motorové vozidlo FIAT STILO 1.6 I.E., rok výroby: 2004,
EČV: MA287CM, druh karosérie: AB hatchback 5 dv., VIN:
2004
ZFA19200000326171, farba: modrá metalíza

používané,
opotrebované

súpisová
hodnota
(EUR)

spoluvl.
podiel
dlžníka

1200,00

1/1

K097218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 2443/4, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/303/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/303/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č.1: hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo zn. FORD GALAXY 1.9 TDI, VIN:
WF0GXXPSSG4S29026, EČ: BA285VL, rok výroby 2004, stav vozidla: pojazdné, vyžaduje rozsiahle opravy,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Súpisová hodnota: 567 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 20.10.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR

Mgr. Edita Rieglová, správca
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K097219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Mozartova 6329 / 9, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/74/2018 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/74/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Glemba ako správca úpadcu - Miloš Kolman, nar. 23.09.1989, bytom Mozartova9, Trnava t.č. ÚVV a
ÚVTOS Ilava, týmto zverejňuje predložené ponuky vo verejnom ponukovom konaní na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 05.09.2019, teda na nasledovný majetok:
A. Hnuteľná vec: Zbraň – 1 ks pištoľ, samonabíjacia, zn. SIG - SAUER, model P 226, kal. 9 mm Para, v.č. TZ:
U612898, ZV: U612898, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
V ponukovom konaní boli správcovi doručené nasledovné ponuky:
1. Účastník: Andrej Strýček, spôsob doručenia: poštou, kúpna cena: 388 EUR (slovom: tristoosemdesiatosem eur)
2. Účastník: Bc. Mgr. Martin Šmidovič, spôsob doručenia: poštou, kúpna cena: 355 EUR (slovom:
tristopäťdesiatpäť eur)
2. Účastník: Ing. Daniel Lambert, spôsob doručenia: poštou, kúpna cena: 370 EUR (slovom: tristosedemdesiat
eur)
Víťazom ponukového konania sa na základe podmienok určených správcom stal: Andrej Strýček.
V Bratislave, dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K097220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/331/2019 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/331/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 37OdK/331/2019 zo dňa 15.8.2019 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Oľga
Rigová, nar. 16.08.1963, Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K097221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Denisa Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1974
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/224/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Mgr. Denisa Sabolová, nar. 03.11.1974,
bytom Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

II. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka, a to:
Súpisová položka 1)
Obchodný podiel vo výške 100% základného imania v obchodnej spoločnosti TT KONTAJNERY s.r.o., IČO: 46
734 538 - (súpisová hodnota 15.000,- €)

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.), a to poštou v zalepenej obálke s označením
PONUKA_37OdK/224/2019 na adresu kancelárie správcu.
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: ponuka_37OdK/224/2019
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady speňaženia v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V prípade otázok kontaktujte: info@konkurzna.sk alebo +421 903 898 794.

V Bratislave, dňa 06.11.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K097222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mg-faktoring, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 791 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2013-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca konkurznej podstaty úpadcu Mg – faktoring, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava.
IČO: 35 791 152, č.k. 2K/71/2013, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 30.10.2019,
vyhlasujem I. kolo Verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu (ďalej len „VPK“).
Vo VPK sa speňažuje podstatná časť majetku úpadcu, spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, evidovanej na liste
vlastníctva č. 1865, okres Dunajská Streda, Obec Gabčíkovo, katastrálne územie Gabčíkovo ako:
·

parc. reg. C číslo 6044/14, záhrady, o výmere 244m2, úpadca je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľnosti v podiele 1/3 k celku.

Majetok, patriaci úpadcovi ktorý je predmetom VPK bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 87/2014 dňa
09.06.25014. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu bola stanovená na sumu 3.300,- eur.
Podmienky VPK:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záväznú ponuky je záujemca povinný doručiť (osobne alebo poštovou prepravou) do kancelárie správcu v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K/71/2013 – VPK - NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do
21.11.2019 do 15:00 hodiny.
2. Záväznú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke, na ktorej vyznačí i) odosielateľa (obchodné
meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa, ii) adresáta (Mgr. Peter Zvara, správca, Obchodná 2, 811 06
Bratislava) a na obálke vyznačí „Konkurz 2K/71/2013 – VPK - NEOTVÁRAŤ“.
3. Obálky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· návrh cenovej ponuky
· identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO/rodné číslo,
· aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, fyzická osoba – nepodnikateľ
predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu.
· záväzná ponuka musí byť podpísaná záujemcom alebo splnomocneným zástupcom; v prípade
podpísania záväznej ponuky splnomocneným záujemcom musí záujemca priložiť originál resp. overenú
fotokópiu splnomocnenia
· v záväznej ponuke uvedie záujemca telefonický a/alebo mailový kontakt.
4. Na záväzné ponuky, ktoré budú predložené v rozpore s podmienkami VPK nebude správca prihliadať.
5. Záujemca je oprávnený predložiť správcovi len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk jedného
záujemcu sa bude prihliadať len na ponuku s najvyššou kúpnou cenou.
6. Pre toto VPK platí, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako je 50% súpisovej hodnoty podstatnej
časti majetku.
7. Bližšie informácie ohľadom predmetu VPK budú záujemcom poskytnuté na tel. č. +421 905 559 098 alebo
mailom na petrova@zvarapartners.eu.
8. Otváranie obálok so záväznými ponukami uskutoční správca dňa 20.11.2019; vyhodnotenie VPK predloží
správca príslušnému orgánu do 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
9. Správca je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom VPK len so súhlasom príslušného
orgánu.
Mgr. Peter Zvara, správca

K097223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babajanyan Hasmik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/340/2019 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/340/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca vyššie uvedeného úpadcu týmto oznamuje, že konkurz na majetok tohto úpadcu sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.

K097224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihál Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. P. Drobiševa 2389 / 31, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1955
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/298/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/298/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: MVDr. Ľuboš Mihál, nar. 21.11.1955, bytom F. P. Drobiševa 2389/31, 902 01 Pezinok, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.11.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Hudák Jozef

IČO:

Ulica:
Panská dolina

Číslo:
37

Obec
Nitra

PSČ:
949 01

Štát
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
4 145,51 €

LawService Recovery, k.s., správca

K097225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Rovnicami 710/13, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/445/2018 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/445/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR“) ponúka:
V 1. kole ponukového konania na predaj majetok podliehajúci konkurzu, súpisová zložka por. číslo 1, peňažná
pohľadávka, súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 163/2019 dňa 23.08.2019 (číslo
záznamu K074111):
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovná peňažná pohľadávka Úpadcu:
Por.číslo

Typ súpisovej
Právny dôvod vzniku
zložky majetku

1.

peňažná
pohľadávka

Dlžník

Celková
suma v €

MIH – STAV, spol. s.r.o., Parková 45,
obvyklá odplata dlžníka za výkon funkcie
821 05 Bratislava, IČO: 47 459 727,
konateľa podľa § 566 ods. 1 Obchodného
register : Obchodný register Okresného 20.294,80
zákonníka, ktorú dlžník vykonával bez
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
platnej zmluvy o výkone funkcie konateľa
číslo: 95935/B

Súpisová
hodnota v €

20.294,80

1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označenie záujemcu, označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, podpis záujemcu a musí byť
doručená do kancelárie správcu v lehote. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje
(e-mail, telefón). Záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke označenej „PONUKOVÉ KONANIE –
ROMAN MIHOK – NEOTVÁRAT“.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Inkasné údaje pre zloženie
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu:
číslo bankového účtu správcu: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
VS: 06121969
informácia pre príjemcu: označenie záujemcu
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje
náklady.
Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky a právo zrušiť ponukové konanie.
Bližšie podrobnosti o ponukovom konaní a majetku budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 02/50579561,
alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk.

JUDr. Ján Polomský, správca

K097226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Rischer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/297/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/297/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Urban, so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, S 1848, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Milan Rischer, nar. 21.11.1958, Žatevná 2241/2, 841 01 Bratislava, sp. zn. 37OdK/297/2019 týmto v zmysle §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova
11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 v celkovej sume 6.672,37 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K097227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vontszemü
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3066/8, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/278/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/278/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Druh podania:

Deň vydania: 11.11.2019

Iné zverejnenie

Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Peter Vontszemü, narodený 24.08.1979, trvale bytom Lietavská 3066/8,
851 06 Bratislava, občan SR v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok boli zapísaná následovné pohľadávky :
VERITEĽ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2 , 821 08
Bratislava, IČO : 47 258 713
Dátum zápisu: 24.10.2019
Prihlásená pohľadávka:
pohľadávka vo výške 1266,64 Eur vyplývajúca z Platobného rozkazu č. 28Ro/933/02 vydaného OS Bratislava V.
zo dňa 21.3.2002
Celková suma prihlásených pohľadávok 1266,64 Eur
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K097228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strašifták Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 947 / 6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1964
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/75/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, správca dlžníka: Vlastimil Strašifták, nar. 02.06.1964, trvale bytom Pluhová 6, 831 03 Bratislava (ďalej
aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Mestská polícia Bratislava

Sídlo:

Gunduličova 906/10, 811 05 Bratislava

IČO:

00 603 481

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:

173,63 €
1
05.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 11.11.2019
Neuplatnené
1/M-1
06.11.2019

V Bratislave, dňa 06.11.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K097229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 1677/67A, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.4.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/295/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/295/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiaden majetok.

K097230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vontszemü
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3066/8, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/278/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/278/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Peter Vontszemü, narodený 24.08.1979, trvale bytom Lietavská 3066/8,
851 06 Bratislava, občan SR v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok boli zapísané následovné pohľadávky :
VERITEĽ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava, IČO : 35 937 874
Dátum zápisu: 30.10.2019
Prihlásené pohľadávky:
- vo výške istiny pohľadávky 3.143,55 € vyplývajúca z výkazu nedoplatkov č. 1564132413 zo dňa 19.10.2015 z
neodvedených preddavkov na poistnom a poplatkov za vydanie výkazu nedoplatkov na poistnom podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 619,23 € vyplývajúca z výkazu nedoplatkov č. 1664079313 zo dňa 24.05.2016 z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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neodvedených preddavkov na poistnom a poplatkov za vydanie výkazu nedoplatkov na poistnom podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 399,87 € vyplývajúca z výkazu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2016 č. 1764786117 zo dňa 29.07.2017 podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v
znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 23,54 € vyplývajúca z výkazu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2017 č.1863802617 zo dňa 30.06.2018 podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v
znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 354,83 € vyplývajúca z výkazu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2018 č.1964551317 zo dňa 26.07.2019 podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v
znení neskorších predpisov
Celková suma prihlásených pohľadávok 4.541,02 Eur
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K097231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vontszemü
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3066/8, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/278/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/278/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Peter Vontszemü, narodený 24.08.1979, trvale bytom Lietavská 3066/8,
851 06 Bratislava, občan SR v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok boli zapísané následovné pohľadávky :
VERITEĽ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava, IČO : 35 937 874
Dátum zápisu: 30.10.2019
Prihlásené pohľadávky:
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 01/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 02/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 03/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 04/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 05/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 06/2015 podľa zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 07/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 08/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 09/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 10/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 11/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 57,68 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 12/2015 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 01/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 02/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 03/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 04/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 05/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 06/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- vo výške istiny pohľadávky 66,78 € vyplývajúca z predpisu poistného za obdobie 07/2019 podľa zákona č.
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.159,62 Eur
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K097232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlastenecké námestie 1185 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/124/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/124/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu - Ing. Anton Kováčik, nar. 05.11.1959, Vlastenecké
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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námestie 1185/8, 851 01 Bratislava, ktorý vediem pod sp. zn. správcovského spisu 8OdK/124/2019 S1666, kde
som bol do funkcie správcu ustanovený uznesením tunajšieho súdu zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
17.05.2019 č. 94/2019 č.k. K041476 týmto zverejňujem oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu
rozvrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorého návrh bol zverejnený dňa 05.11.2019 v Obchodnom
vestníku.
V Bratislave, dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Glemba

K097233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Box 267, 820 14 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/275/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/275/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č. súpisová zložka
1
Nehnuteľný majetok
pozemok, druh pozemku: záhrada o výmere 499 m2 s parc.č. 1407 a stavba-rodinný dom o výmere
65m2 postavený na p.č. 1406, parcela reg. C, zapísaný na LV číslo 685 pre okres Michalovce, obec
Veľké Kapušany, k.ú. Veľké Kapušany
spoluvlastnícky podiel:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
Poznámka:

hodnota

19/140
1700 Eur
31.10.2019
majetok úpadcu zistený
vlastnou zisťovacou činnosťou
správcu
na pozemku už dom reálne
nestojí, zanikol

V Bratislave, dňa 30.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K097234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Kúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/259/2019 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/259/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 01.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ernest
Kúr, nar. 08.07.1956, bytom Mierové námestie 8, 903 01 Senec, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do
funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod
číslom S 1406, so sídlom kancelárie, Mostová 2, 811 02 Bratislava (ďalej len „Správca“). Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 173/2019 dňa 09.09.2019 (s účinkami ku dňu 10.09.2019).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Bratislave, dňa 06.11.2019

JUDr. Štefan Dedák
správca

K097235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo úpadcu: Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO úpadcu: 35815779
Spisová značka súdu: 3K/43/2011
Dátum konania: 27.9.2019
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Prítomní:
a. Predseda veriteľského výboru: Zdenko Palaj, nar. 25.5.1956, 968 01 Nová Baňa
b. Člen veriteľského výboru: Ing. Mgr. Daniela Palajová, nar. 8.5.1980, 968 01 Nová Baňa

Neprítomní
a. Člen veriteľského výboru: Mgr. Milan Brach, bytom Majoránová 57, 821 07 Bratislava
b. Správca: JUDr. Michal Mudrák

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
Informácia o liste správcu zo dňa 11.10.2019
Záväzný pokyn na postup a speňaženie
Pokyn správcovi na zistenie existencie ďalšieho majetku úpadcu a jeho speňaženie (vodovod, plyn,
elektrické rozvody atď.)
5. Informácia správcu o doterajšej činnosti správcu
6. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných podľa §38 ods.3)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR). V zmysle §38
ods.3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania.“
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je uznášania schopný, nakoľko sú prítomní dvaja
jeho členovia a neprítomný člen veriteľského výboru Mgr. Milan Brach, bytom Majoránová 57, 821 07 Bratislava
písomne nehlasoval.

K bodu 2. Informácia o liste správcu zo dňa 11.10.2019
Správca JUDr. Michal Mudrák navrhol veriteľskému výboru listom zo dňa 27.08.2019 priamy predaj za 1.000 Eur.
Výbor predaj podľa návrhu správcu schválil za sumu 1.100 Eur.
Správca vo svojom návrhu upozornil, že ak mu výbor neschváli priamy predaj za 1.000 Eur, bude to považovať za
prieťahy. A záväzný pokyn výboru bude požadovať nahradiť rozhodnutím súdu.
Správca napriek tomu, že požadovaný záväzný pokyn dostal, tento záväzný pokyn listom sp.z. u správcu
3K/43/2011 S 1374-339 odmietol poukazujúc na §92 ods. 6 ZKR.
Celý list správcu bol veriteľskému výboru prečítaný a poskytnutý na nahliadnutie.

K bodu 3. Záväzný pokyn na postup a speňaženie
Výbor vzhľadom na umožnenie urýchleného a bezproblémového pokračovania v činnosti správcu navrhuje
záväzný pokyn v tomto znení:
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a. Správca zistí či do majetku úpadcu nepatrí ďalší majetok napríklad rozvody plynu, vody, elektrické
a telekomunikačné rozvody, internet, detské ihriská, parkovacie a odstavné plochy a ďalšie inžinierske
siete a občianska vybavenosť.
V prípade, že takýto majetok objaví bude s ním nakladať podľa pokynu v bode b., c., d.
b. Správca v súlade s §77 ods.4 ZKR dá vyhotoviť znalecké posudky na všetok majetok úpadcu v lehote
ihneď od doručenia tejto zápisnice.
c. Majetok speňaží v dražbe. Poveriť predajom majetku dražobníka.( §92 ,.b,)
d. Správca bude informovať o novoobjavenom majetku a jeho hodnote podľa znaleckých posudkov písomne
výbor. O prihlásení majetku do dražby a jej uskutočnení bude správca bezodkladne písomne informovať
veriteľský výbor.

Bolo uskutočnené hlasovanie za tento záväzný pokyn:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 1 hlas
ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že bolo prijaté uznesenie, tak ako je to uvedené v bode „K bodu 3.
Záväzný pokyn na postup a speňaženie“.

K bodu 4. Pokyn správcovi na zistenie existencie ďalšieho majetku úpadcu a jeho speňaženie (vodovod,
plyn, elektrické rozvody atď.)
Tento bod bol súčasne prejednaný v bode 3. nakoľko s ním priamo súvisí.

K bodu 5. Informácia správcu o doterajšej činnosti správcu
Správca nepodal k tomuto bodu žiadnu informáciu.

K bodu 5. Záver
Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.

Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí
Okresnému súdu Bratislava I a správcovi JUDr. Michalovi Mudrákovi.

Správca JUDr. Michal Mudrák je povinný zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejniť v Obchodnom
vestníku.

Predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil.
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V Novej Bani dňa 25.10.2019

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru Zdenko Palaj

K097236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RCD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 190 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/4/2019 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/4/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 o konkurznom konaní, ako správca úpadcu
RCD s.r.o. v likvidácii (pôvodné obchodné meno STANMAR, s.r.o.), so sídlom Nové Záhrady I 11, 821 05
Bratislava, IČO: 44 190 387 (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.
37K/4/2019 zo dňa 10. 10. 2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 215/2019 zo dňa 07. 11. 2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Jana Lenková, značka správcu
S1211, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000 on bankruptcy
proceeding, as a bankruptcy trustee of the Debtor: RCD s.r.o. v likvidácii (previous business name
STANMAR, s.r.o.), with registered office at Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, ID number: 44 190 387
(hereinafter only as „Debtor“) I inform that by the decision of District court Bratislava I., reference:
37K/4/2019 of 10th October 2019 published in Commercial bulletin No.: 215/2019 of 7th November 2019
bankruptcy procedure was declared and as bankruptcy trustee of the Debtor was appointed Mgr. Jana
Lenková, No.: S1211, with registered seat at Krížna 38, 811 71 Bratislava.

V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v zákonnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
adresu správcu: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava, Slovenská republika k sp. zn.: 37K/4/2019. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only as „BRA“)
the creditors of the Debtor have to register their claims in 45 days period from the day of the bankruptcy
procedure declaration in one original to the bankruptcy trustee address: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38,
811 71 Bratislava, Slovak republic, reference no. 37K/4/2019. The beginning of the period to register
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claims in bankruptcy procedure is considered the day following the publication of decision of bankruptcy
procedure declaration in the Commercial bulletin (§ 199 paragraph 9, second sentence BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers to the bankruptcy trustee registration form later, the registration form shall be
considered, however the creditor can not exercise the voting rights and other rights associated with the
registered claim. Right for the proportional satisfaction of the creditor is not affected; but may be satisfied
only from the proceeds included in the allocation of general estate, where intention to set up such
allocation was published in the Commercial bulletin after delivery of claim application to bankruptcy
trustee. Inclusion of such claim in the list of claims shall bankruptcy trustee publish in the Commercial
bulletin with stating the creditor and registered sum (§ 28 paragraph 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

In case of a secured claim, in the registration form delivered to bankruptcy trustee the security right
(collateral) has to be applied properly and in time, that is in the basic registration period within 45 days of
bankruptcy declaration, otherwise the security right shall elapse (§ 28 paragraph 4 BRA).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).

Registration can be applied to future claims or claim whose origin is subject to fulfillment of condition
(hereinafter referred to as "conditional claim"); rights associated with the conditional claim is conditional
creditor approved to apply only after the occurrence of the conditional claim is documented to bankruptcy
trustee (§ 28. paragraph 5 BRA).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

The delivery of claim registration form to bankruptcy trustee has the same legal effect for duration of
period of limitation and extinguishment of right as the application of right at the court (§ 28 paragraph 6
BRA).
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

In bankruptcy proceeding also such creditor applies his claim, which is against another person than
debtor, if the claim is secured by security right to property of debtor. Such creditor can be satisfied in
bankruptcy proceeding only from proceeds obtained by selling property, which secure his claim, whereas
voting rights at the creditors meeting may be exercised only to the extent to which the claim is likely to be
satisfied from the property, by which it is secured. (§ 28
paragraph 7 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such a creditor doesn’t apply his secured claim in regular application period, his security right is not
considered in bankruptcy proceeding, but creditor has a right against particular estate for disbursement
of what was this particular estate enriched by such proceeding, whereas creditor may apply such a right
against particular estate as a claim against entity, but which shall be satisfied only after all other claims
against entity will be satisfied. (§ 28 paragraph 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must contain
basic essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding. Basic essentials
of application are: a) name, surname and place of residence or business name and registered office
address of creditor, b) name, surname and place of residence or business name and registered office
address of debtor, c) the legal title of the claim, d) order of satisfaction of claim from general estate, e)
amount of claim, f) signature (§ 29 paragraph 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each secured claim a separate application form must be applied stating the secured amount, type,
order, subject matter and legal title of a security right (§ 29 paragraph 2 BRA).
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In conditional claim application must contain condition, upon which the claim will arose or condition by
which the claim origin depends. (§ 29 paragraph 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total amount of claim in the application shall be divided into principal and interest,
interests divided in the application according to the legal title (§ 29 paragraph 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claims are applied in Euros. If the claim is not applied in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
applied in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence (§29 paragraph 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the application the documents providing the information stated in application must be attached. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in
accountancy (§ 29 paragraph 6 BRA).

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered (§ 29 paragraph
7 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

A creditor who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is
obliged to designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak
Republic and notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin ( § 29
paragraph 8 BRA).

Mgr. Jana Lenková , správca úpadcu

K097237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RCD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 190 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/4/2019 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu: RCD s.r.o. v likvidácii (pôvodné obchodné meno STANMAR, s.r.o.), so
sídlom Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, IČO: 44 190 387 v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I pod spis. zn.: 37K/4/2019 v zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Krížna 38, 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až
piatok od 8.00 do 12. 00 a od 12.30 do 14.30 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: jana@lenkova.sk alebo na
telefónnom čísle: 02/5556 3366.

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 475, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/239/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marianna
Dobrovodská, nar. 30.07.1984, Ružindol č. 475, 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/239/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 05.11.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

TELERVIS

PLUS, a.s., Staré

Grunty

7, 841

04

Bratislava, IČO:

35 717 769

Prihlásená suma: 854,11 EUR
V Trnave, dňa 06.11.2019
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K097239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivová Sidonia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnomajerská 1129/22, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1946
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/175/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/175/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Sidonia Sivová, nar. 31.10.1946, bytom Dolnomajerská 1129/22, 926 01 Sereď, týmto v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 11.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 Mlynské Nivy 1
Bratislava 829 90 Slovenská republika 2491,46 €

LawService Recovery, k.s., správca

K097240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tatiana Kozinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská č. 3860/35, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/222/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/222/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zl. 02 – Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Mäsotop, s.r.o., IČO: 36 539 431, so sídlom Ovocná
č. 205, 955 01 Topoľčany, súpisová hodnota 174.825 €.
V Piešťanoch dňa 06.11.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

K097241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulen Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč -, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/328/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/328/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ladislav
Čulen, Ulica , 908 51 Holíč, nar.: 19. 5. 1957, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 0013; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Ladislav Čulen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulen Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč -, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/328/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/328/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Ladislav
Čulen, bytem 908 51 Holíč, dat. nar.: 19. 5. 1957, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca Ladislav Čulen

K097243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulen Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč -, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/328/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/328/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 16. 10. 2019 ako správca dlžníka: Ladislav Čulen, bytem
908 51 Holíč, dat. nar.: 19. 5. 1957 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Trnava, sp. zn. 28OdK/328/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16. 10. 2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na
adrese: SKP, k.s., so sídlom Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ladislav Čulen, Ulica , 908 51 Holíč, born.: 19. 5. 1957 (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trnava (District Court), No. 36OdK/139/2018
bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in
Business Journal 16. 10. 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
IČO: 44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The
Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3
BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6. 11. 2019
In Zvolen, 6. 11. 2019
SKP, k.s., správca Ladislav Čulen
SKP, k.s., trustee Ladislav Čulen
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K097244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: FAPO, spol. s r.o.
v konkurze, so sídlom ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36 226 556 týmto v zmysle ustanovenia § 76
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata Zabezpečeného veriteľa:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 488/2015/ZZ zo dňa
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva:
10.03.2015
Dátum a čas registrácie zabezpečovacieho práva:
10.3.2015 11:21:27
Poradie zabezpečovacieho práva:
Prvé poradie
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname
27.
pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
2.017.773,91 EUR

por.
č.

suma

mena meno a priezvisko/názov dlžníka

súpisová hodnota
dôvod zapísania do súpisu
v EUR
majetok úpadcu podľa §
D.M & K.I. Trade s.r.o., IČO: 45 954 372 31,42
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
Peter Novák NOVAP, IČO: 37 703 340
24.580,53
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
INERKO spol. s r.o., IČO: 31 413 196
244,16
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
Ľuboš Kabát STAR TIP, IČO: 41 185 595 1.311,50
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
Mária Katinová, IČO: 41 981 146
316,50
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
Martin Ťahún, IČO: 35 301 872
296,70
ods. 1 písm. a ZKR
Zuzana Nagyová - PLUS, IČO: 35 285
majetok úpadcu podľa §
181,78
575
ods. 1 písm. a ZKR
NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., IČO: 31
majetok úpadcu podľa §
159,36
636 225
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa §
VIBRA Slovakia s.r.o., IČO: 46 928 642
2.177,73
ods. 1 písm. a ZKR
Bianka Žemlová PETI Potraviny, IČO: 33
majetok úpadcu podľa §
391,75
430 713
ods. 1 písm. a ZKR
Alena Svoradová - DVD požičovňa
majetok úpadcu podľa §
1,00
Vladka, IČO: 45 330 069
ods. 1 písm. a ZKR
ALIBABA trafik Albína Neuhmarová, IČO:
majetok úpadcu podľa §

30.

31,42

EUR

31.

24.580,53 EUR

32.

244,16

EUR

33.

1.311,50

EUR

34.

316,50

EUR

35.

296,70

EUR

36.

181,78

EUR

37.

159,36

EUR

38.

2.177,73

EUR

39.

391,75

EUR

40.

2.999,18

EUR

deň zapísania do
súpisu
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
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ALIBABA trafik Albína Neuhmarová, IČO:
1,00
33 734 186

41.

961,61

EUR

42.

389,76

EUR Alžbeta Abrahámová, IČO: 44 659 831

1,00

43.

733,19

EUR Miroslav Bizík, IČO: 37 612 425

1,00

44.

1.680,40

EUR Ľuboš Čanady - Luan, IČO: 34 247 246

1,00

45.

5.113,39

EUR Juraj Fujasz, IČO: 32 800 045

1,00

46.

533,93

EUR

47.

21.905,10 EUR Karin Brezová, IČO: 40 544 605

48.

1.121,76

EUR

Ing. Peter Marko INTERTREND, IČO: 30
1,00
192 501
1,00

Erika Polomová - Hostinec, IČO: 32 361
1,00
076

49.

2.899,42

50.

11.500,00 EUR

51.

7.875,66

EUR Lucia Tyrková, IČO: 43 248 152

1,00

52.

25.002,66 EUR Zoltán Halász, IČO: 45 454 744

1,00

53.

173,66

EUR Jozef Zvonek, IČO: 41 961 633

1,00

54.

376,14

EUR Ján Divinec, IČO: 35 680 072

1,00

55.

147,38

EUR GEO-UNG s.r.o., IČO 36 274 038

1,00

56.

289,97

EUR JJ ZAJVALD JOZEF, IČO: 30 173 385

1,00

57.

33,36

EUR KA & MA, spol. s r.o., IČO: 36 617 385

1,00

58.

1.376,13

EUR TALSTAV s.r.o., IČO: 36 264 911

1,00

108,00

Margita Vajdová Potraviny, IČO: 40 623
EUR
1,00
599

59.

EUR Katarína Preinerová, IČO: 44 910 835

1,00

Ing. Tibor Iro - SLOVNAFT, IČO: 40 813
1,00
606

Deň vydania: 11.11.2019

majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a ZKR

§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67

4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019
4.11.2019

V Bratislave,dňa 06.11.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K097245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holzhäuer Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 697, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2010 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o. v konkurze, Štefánikova 697, 905 01 Senica, IČO: 36 665 193 JUDr.
Miroslav Michalička na základe záväzného pokynu Okresného súdu Trnava, zo dňa 5.10.2012 vyhlasuje IV. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty a to 4 peňažných pohľadávok zverejnených v Obchodnom vestníku č. 121B/2010 dňa
24.06.2010
pod
zn.
K006230
konkrétne
- pohľadávka voči dlžníkovi Wilhelm Holzhäuer, Gündelbacher Strasse 20, Sachsenheim 743 43, Spolková
republika
Nemecko
súpisová
hodnota
236.591,32
Eur,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- pohľadávka voči dlžníkovi JHK-CZ s.r.o. - nákladní doprava súpisová hodnota 179,81 Eur
pohľadávka
voči
dlžníkovi
Paliva
Sedláček
s.r.o.
súpisová
hodnota
237,98
Eur,
- pohľadávka voči dlžníkovi SC Palatinea Construct SRL súpisová hodnota 4.900 Eur.
Správca vyzýva záujemcov na predloženie ponúk v lehote od 15.11.2019 do 2.12.2019 za nasledovných
podmienok:
1.
Predaj
majetku
sa
uskutoční
za
najvyššiu
ponúknutú
cenu.
2. Pohľadávky sa predávajú samostatne – teda záujemca môže dať ponuku aj na jednu vec, resp. pohľadávku
alebo
na
viacero
položiek.
3. Záujemca o obhliadku a informácie o predávanom majetku je povinný sa vopred telefonicky dohodnúť so
správcom na t.č. 033/3702120 alebo na adrese kancelárie správcu Halenárska 18, 917 01 Trnava, pričom
podmienkou je zloženie nenávratného účastníckeho poplatku vo výške 33,- Eur zo strany záujemcu.
4. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Holzhäuer
Slovakia, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ na adrese kancelárie správcu: JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917 01
Trnava. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania
predloženú ponuku meniť ani vziať späť. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné
označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v
konaní. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr posledný deň
lehoty do 15,00 hod. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v tomto bode, sa neprihliada.
5. Správca doručené ponuky spĺňajúce náležitosti uvedené v bode 3 vyhodnotí v lehote do dvoch pracovných dní
o skončenia verejného ponukového konania, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten
záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. V
prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 5
pracovných dní od doručenia výzvy predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku sa považujú ponuky,
ktorých rozdiel v prípade ponúkanej pohľadávky nie je väčší ako 33 Eur. Oznámenie o výsledku
vyhodnotenia
ponúk
správca
bezodkladne
doručí
všetkým
záujemcom.
6. Víťaz verejného ponukového konania je povinný na základe výzvy správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu
zmluvu,
resp.
zmluvu
o
postúpení
pohľadávky.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K097246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holzhäuer Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 697, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2010 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o. v konkurze, Štefánikova 697, 905 01 Senica, IČO: 36 665 193 JUDr.
Miroslav Michalička na základe záväzného pokynu Okresného súdu Trnava, zo dňa 9.5.2013 vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty a to osobné motorové vozidlo EČ: SE 129BG, FORD MONDEO BNP/RFN1/5B 01,
druh karosérie AC Kombi, farba modrá tmavá, stav v premávke, kategória M1, súpisová hodnota majetku 200 Eur
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121B/2010 zo dňa 24.06.2010 pod položkou K 006230.
Správca vyzýva záujemcov na predloženie ponúk v lehote od 15.11.2019 do 2.12.2019 za nasledovných
podmienok:
1. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako 75 % súpisovej
hodnoty majetku uvedeného v súpise.
2. Záujemca o obhliadku a informácie o predávanom majetku je povinný sa vopred telefonicky dohodnúť so
správcom na t.č. 033/3702120 alebo na adrese kancelárie správcu Halenárska 18, 917 01 Trnava, pričom
podmienkou je zloženie nenávratného účastníckeho poplatku vo výške 33,- Eur zo strany záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Holzhäuer
Slovakia, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ na adrese kancelárie správcu: JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917 01
Trnava. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania
predloženú ponuku meniť ani vziať späť. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné
označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v
konaní. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr posledný deň
lehoty do 15,00 hod. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v tomto bode, sa neprihliada.
4. Správca doručené ponuky spĺňajúce náležitosti uvedené v bode 3 vyhodnotí v lehote do dvoch pracovných dní
o skončenia verejného ponukového konania, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten
záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. V
prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 5
pracovných dní od doručenia výzvy predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku sa považujú ponuky,
ktorých rozdiel nie je väčší ako 5 Eur. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk správca bezodkladne doručí
všetkým záujemcom.
5. Víťaz verejného ponukového konania je povinný na základe výzvy správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu
zmluvu.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K097247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „zabezpečený
veriteľ“) a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
V konkurznej veci úpadcu FAPO, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36
226 556 (ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28K/13/2018, správca úpadcu
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 06.11.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K097248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438 (ďalej len
„zabezpečený veriteľ“) a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa
V konkurznej veci úpadcu FAPO, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36
226 556 (ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28K/13/2018, správca úpadcu
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 06.11.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K097249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje IV. kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávok úpadcu,
BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19, Trnava, IČO: 36 715 603, každú pohľadávku samostatne.
Označenie pohľadávok:
č.

súpisová

označenie majetku
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označenie majetku

hodnota
peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, vo výške 408 809,76 €,
408 809,76 €
z titulu poskytnutia pôžičky a platenia úrokov
peňažná pohľadávka voči ESATTO, s.r.o., Sekurisova 584, 97 01 Brezno, IČO: 36 323 632
421 448,24 €
peňažná pohľadávka voči BJB, s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 867 400, z titulu predaja tovaru na
485 871,20 €
základe kúpnej zmluvy
peňažná pohľadávka voči Rail Technology & Logistics GmbH, Hamburger Str. 11, 39 124 Magdeburg, z titulu úhrady
7 877,20 €
nákladov spojených s prenájmom
peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, z titulu predaja tovaru
821 100,00 €
na základe kúpnej zmluvy
peňažná pohľadávka voči NACCO S.A.S, 40 rue La Boetie, 750 08 Paris, France, z titulu prenájmu vozňov
36 916,13 €
peňažná pohľadávka voči SIN PAR, s.r.o., Kapitulská 6, 917 02 Trnava, IČO:44 739 273, z titulu poskytnutia úveru a
1 668,68 €
platenia úrokov
pohľadávka voči osobe Roman Kováčik, nar.: 25.04.1974, Vajanského 6728/18, 917 01 Trnava, titulom náhrady škody
1 676 165,41 €

Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 26. 11. 2019 do 12:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 26. 11. 2016 o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po odsúhlasení víťaznej ponuky
veriteľským výborom úpadcu.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam pohľadávok požiadať písomne na adrese
kancelárie správcu alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 25K/32/2012, NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky za konkrétnu pohľadávku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené a
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
(dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania
a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie
pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku za konkrétnu
pohľadávku a jeho ponuka bude odsúhlasená veriteľským výborom.
6. Odplatu je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet
správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace
s uzatvorením zmluvy znáša úspešný záujemca.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1457/16, 924 01 Galana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
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Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/291/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/291/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Marta
Horváthová, nar. 28.07.1942, bytom Švermova č. 1457/16, 924 01 Galanta týmto oznamuje, že preskúmaním
pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 29.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K097251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Lipovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/301/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03. 09. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Radovan
Lipovský, nar. 19. 09. 1977, trvale bytom: Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 01 Trnava. Súd zároveň ustanovil
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006,
značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 09. 09. 2019 v Obchodnom vestníku 173/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Radovan Lipovský, nar. 19. 09. 1977, trvale bytom: Vladimíra
Clementisa 6508/8, 917 01 Trnava, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Piešťany 06. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kočnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 152 / 152, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/597/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/597/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva pre oprávnené osoby na uplatnenie práva podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZoKR
Mgr. Xénia Hofierková, správca, dlžníka Peter Kočnár, nar. 24.04.1951, trvale bytom Záhradná 152/152, 018 63
Ladce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), v konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn.:
38OdK/597/2019, týmto vyzývam oprávnené osoby na uplatenie práva podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZoKR,
nakoľko v Obchodnom vestníku č. 207/2019 zo dňa 25.10.2019 bolo publikované oznámenie správcu o konaní 1.
kola ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, a to:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2314986
Keďže oznámenie v Obchodnom vestníku sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku, ponukové konanie na predaj bolo publikované s účinkami ku dňu 26.10.2019.
Lehota na predkladanie ponúk bola správcom určená v trvaní 10 dní. Posledným dňom na predkladanie ponúk bol
deň 05.11.2019.
Vo vzťahu k predmetu predaja správca konštatuje, že ponúknutá kúpna cena víťazného záujemcu predstavuje
sumu 2.190,- Eur.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov, oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.
Ak nedôjde k uplatneniu práva podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v lehote do 15.11.2019, správca
pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy k predmetu predaja s víťazným záujemcom.
V Trenčíne, dňa 06.11.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Kočnár

K097253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Prachár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/45/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/45/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, so sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S445, ako správca dlžníka : Peter Prachár, nar.
19.07.1971, trvale bytom Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, podnikajúci pod obchodným menom Peter Prachár
s miestom podnikania Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, IČO: 37 025 422 týmto oznamuje, že dlžník podľa
zoznamu majetku zo dňa 23.11.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka
zo dňa 05.04.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, je vlastníkom hnuteľných vecí
zverejnených v Obchodnom vestníku č. 72/2019 dňa 11.04.2019:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. ŠKODA FÁBIA
Osobné motorové vozidlo, Farba: šedá, Stav vozidla: opotrebované, v prevádzke, EČV: MY 232AN,Najazdené:
230.000 km, Rok výroby: 2004
2. PRÍVESNÝ VOZÍK AGADOS, Farba: šedá, Stav : v prevádzke, EČV: MY 257YD,Rok výroby: 2018
3. MAZDA, Osobné motorové vozidlo, Farba: šedá metalíza, Stav vozidla: nepojazdné, EČV: MY 290BF,
Najazdené: 300.000 km, Rok výroby: 1996
Spísaný majetok všeobecnej podstaty bol speňažovaný v ponukovom konaní. V 2. kole ponukového konania bola
speňažená položka č. 1 a č. 2 za sumu 386,89 €. Následne oprávnená osoba v zmysle § 167r ZKR si uplatnila
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Položka č. 3 nebola speňažená ani v III. Kole a bola vylúčená zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Výťažok z predaja bol znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to o nevyhnutné výdavky správcu spojené
s vedením konkurzu, ktoré prevyšujú sumu 386,89 €.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že nebolo možné ani sčasti uspokojiť pohľadávky prihlásených
veriteľov a že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR),
a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter Prachár,
nar. 19.07.1971, trvale bytom Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Prachár s miestom podnikania Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, IČO: 37 025 422 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka : Peter Prachár, nar. 19.07.1971, trvale
bytom Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, podnikajúci pod obchodným menom Peter Prachár s miestom
podnikania Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, IČO: 37 025 422 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zároveň správca ruší oznamy:
„Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty“, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019.
„Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku“, ktorý bol uverejnený
v Obchodnom vestníku č. 200/2019 dňa 16.10.2019.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K097254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 362 / 9, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/622/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/622/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca slžníka Miloš Sýkora, nar. 15.10.1976, bytom Janka Kráľa 362/9, Nová Dubnica 018 51 oznamuje, že
do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovacej lehoty
veriteľa:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pob. zahr. banky
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 47258713

pohľadávka č. 2 celková prihlásená suma:

2.547,56 €

V Trenčíne, 6.11.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K097255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665 / 32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/553/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/553/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Lucia Lacková, nar. 10. januára 1983, trvale bytom Pekárská 665/32, 972 51
Handlová, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
/pohľadávky/ veriteľa innogy Slovensko s. r. o., IČO: 44 291 809, Bratislava s prihlásenou sumou
/sumami/ 234,03 eur a 4,00 eur (dátum prijatia prihlášky 6.11.2019) a doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola /boli/ zapísaná /zapísané/ do zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31
ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 5 a 6.
V Trenčíne 6.11.2019

K097256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Segečová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanovce 168, 913 05 Ivanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/595/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/595/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/595/2019-17 zo dňa 14.08.2019, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2019 dňa 20.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miriam
Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom 913 05 Ivanovce 168, a zároveň som bol ustanovený do funkcie
správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Miriam Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom 913 05 Ivanovce 168,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo
zoznam majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 04.06.2019, zoznamu veriteľov zo dňa 01.08.2019,
pohovoru s dlžníkom z 09.09.2019, zo súčinnosti s tretími osobami a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú
podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miriam Segečová, nar. 10.11.1970,
trvale bytom 913 05 Ivanovce 168, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K097257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Grich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 224, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/584/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/584
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viliam Vaňko, správca dlžníka Alojz Grich, nar. 01.05.1962, bytom 018 57 Mikušovce 224 ponúka v I.
ponukovom konaní odplatný prevod majetku úpadcu ( nehnuteľnosti - pozemky) zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty ako:
1.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/20
orná pôda, výmera 1 517 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8622
spoluvlastnícky podiel: 1/2 zapísaný pod B/1
Súpisová hodnota: 1 177,50 Eur
2.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 614
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Trvalý trávny porast, výmera 2 296 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 3367
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/31
spoluvlastnícky podiel: 1/1000000 zapísaný pod B/6
Súpisová hodnota: 1,50 Eur
3.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 635/1
Trvalý trávny porast, výmera 2 956 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8624
spoluvlastnícky podiel: 14/378 zapísaný pod B/1
Súpisová hodnota: 164,25 Eur
4.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 564
Trvalý trávny porast, výmera 1 850 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8621
spoluvlastnícky podiel: 1/40 zapísaný pod B/4
Súpisová hodnota: 49.80 Eur
5.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 294/28
Trvalý trávny porast, výmera 141 m²
štát: Slovenská republika
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obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 9921
spoluvlastnícky podiel: 1/90 zapísaný pod B/11
Súpisová hodnota: 2,40 Eur

6.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 294/21
Trvalý trávny porast, výmera 77 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 9922
spoluvlastnícky podiel: 1/90 zapísaný pod B/11
Súpisová hodnota:1,35 Eur
7.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 241/1
Orná pôda, výmera 262 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 463
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/46
Súpisová hodnota: 1,35 Eur
8.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 243/2
Trvalý trávny porast, výmera 297 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
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LV: 11 465
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/30
Súpisová hodnota: 1,35 Eur
9.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 614
orná pôda, výmera 771 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 506
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
Súpisová hodnota: 46,50 Eur
10.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 618
orná pôda, výmera 769 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 506
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
Súpisová hodnota:46,50 Eur
11.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 615
orná pôda, výmera 9 974 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 507
spoluvlastnícky podiel: 63/7560 zapísaný pod B/12
Súpisová hodnota: 124,65 Eur
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12.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 832/6
orná pôda, výmera 514 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 513,90 Eur
13.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/30
orná pôda, výmera 924 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 924,- Eur
14.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/34
orná pôda, výmera 783 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 783, Eur
15.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 265/1
záhrada, výmera 475 m²
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štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 914
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/41
Súpisová hodnota: 15,- Eur
16.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 265/2
záhrada, výmera 101 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 914
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/41
Súpisová hodnota: 3,- Eur

17.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 242/1
trvalý trávny porast, výmera 1 050 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 881
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/45
Súpisová hodnota: 4,95 Eur
18.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 241/1
trvalý trávny porast, výmera 549 m²
štát: Slovenská republika
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obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7655
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/19
Súpisová hodnota: 2,55 Eur
19.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 617
orná pôda, výmera 769 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 508
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
Súpisová hodnota: 4,65 Eur
20.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 831/6
trvalý trávny porast, výmera 1 000 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 717
spoluvlastnícky podiel: 21/756 zapísaný pod B/9
Súpisová hodnota: 41,55 Eur
21.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 241/2
trvalý trávny porast, výmera 678 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 6 285
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spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/13
Súpisová hodnota: 3,15 Eur
22.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 634/2
lesný pozemok, výmera 770 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 3 752
spoluvlastnícky podiel: 2/6 zapísaný pod B/3
Súpisová hodnota: 324,90 Eur
23.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 579/1
trvalý trávny porast, výmera 365 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 2 106
spoluvlastnícky podiel: 28/756 zapísaný pod B/10
Súpisová hodnota: 20,25 Eur
24.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 831/5
trvalý trávny porast, výmera 1 220 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 125
spoluvlastnícky podiel: 21/756 zapísaný pod B/9
Súpisová hodnota: 50,70 Eur
25.Pozemok:
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parc.reg. „C“ č.: 13 242/2
záhrada, výmera 480 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 107
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/45
Súpisová hodnota: 15,- Eur

Súpis všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 212/2019 dňa 04.11.2019

Podmienky ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti sa predávajú ako jeden súbor.
2. Uchádzači predložia svoje ponuky na adresu správcu: JUDr. Viliam Vaňko, správca,
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej
ceny v Eur ( minimálne vo výške súpisovej hodnoty ) a to za každú nehnuteľnosť
jednotlivo a tiež za celý súbor.
3.Prihliada sa iba na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená na účet správcu v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142
9948.
4.Lehota na podanie ponuky je 11 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5.Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Nadobúdateľ znáša náklady prevodu.
6.Pre ponukové konanie platia príslušné ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

K097258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopálek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocurany 191, 972 02 Kocurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/184/2017 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/184/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Opravné oznámenie dôvodu zrušenia konkurzu.
Správca dlžníka: Kopálek Peter, nar. 29.12.1966, 972 02 Kocurany 191, štátny občan SR, oznamuje
v súlade s ust. § 167v, ods. (1) ZKR, že konkurz končí po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V OV 213/2019 dňa 05.11.2019 bolo omylom zverejnené oznámenie o ukončení konkurzu po splnení
rozvrhu výťažku.

K097259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šiplák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská ulica 1338/15, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/258/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/258/2018 zo dňa 07.05.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Pavol Šiplák, nar. 07.05.1979, bytom Gazdovská ulica 15/10, 971 01 Prievidza, dlžník bol
oddlžený a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Pavol Šiplák, nar. 07.05.1979, bytom Gazdovská ulica 15/10, 971 01
Prievidza, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc
zo zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na základe
výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok resp. majetok
zanedbateľnej hodnoty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny
z veriteľov nepoprel prihlásenú pohľadávku iného veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu
zástupcu veriteľov. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Pavol Šiplák, nar. 07.05.1979, bytom Gazdovská ulica 15/10, 971 01 Prievidza, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.

V Považskej Bystrici, dňa 06.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Fatura, správca

K097260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beznáková Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 492/3-305, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/140/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/140/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
Stredoslovenská energetika, a.s.

Ulica
Pribinova
Pri Rajčianke

Číslo
2
8591/4B

Obec
Bratislava
Žilina

Prihlásená suma - Celková suma
165,00 €
546,84 €

Mgr. Martin Berec - správca

K097261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/124/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/124/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vec: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/124/2019-25 zo dňa 19.03.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Karol Tomík, nar. 06.11.1976, Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves, dlžník bol oddlžený a zároveň
som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Tomík, nar. 06.11.1976, Horná Ves 15, 972 48
Horná Ves zverejnil v Obchodnom vestníku súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku OV č. 106/2019 dňa 04.06.2019.
Následne správca pristúpil k speňažovaniu jednotlivých súpisových zložiek majetku, avšak bezvýsledne, a to
prostredníctvom verejného ponukového konania (ďalej aj „VPK“) vyhláseného podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, pričom boli vyhlásené 3 kola predmetného verejného ponukového konania,
a to
- 1. kolo VPK uverejnené v OV č. 120/2019 dňa 24.06.2019
- 2. kolo VPK uverejnené v OV č. 146/2019 dňa 31.07.2019
- 3. kolo VPK uverejnené v OV č. 174/2019 dňa 10.09.2019

Predmetom speňažovania, bol nasledovný majetok:
Iná majetková hodnota
Por.č. Popis
Zápis v registri
Vklad / rozsah splatenia
Hodnota
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: MFW Obchodný register Okresného
1.660,00
1.
Weber-Slovakia s. r.o., Hvizdoslavova 423, 972 47 Oslany, súdu Trenčín Oddiel: Sro, 1.660,00 Eur / 1.660,00 Eur
Eur
IČO: 36 342 874 (obchodný podiel: 25 %)
Vložka číslo: 15486/R
Por.č. Popis
Zápis v registri
Vklad / rozsah splatenia
Hodnota
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: PTG, s.r.o. Obchodný register Okresného
6.638,783775
Eur/ 500,00
2.
v konkurze, Nám. Slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 36 326 súdu Trenčín Oddiel: Sro,
6.638,783775 Eur
Eur
747 (obchodný podiel: 100 %)
Vložka číslo: 13575/R
Por.č. Popis
Zápis v registri
Vklad / rozsah splatenia
Hodnota
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: N.F.C. Obchodný register Krajského 200.000,00 CZK/ 7.741,74
7.741,74
3.
TRADE s.r.o., Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, Česká soudu v Brně, Oddiel: C, Eur (prepočítané ku dňu
Eur
republika, IČO: 277 37 080 (obchodný podiel: 100 %)
Vložka číslo: 55639
27.05.2019)

V 1., 2., ani 3. kole VPK nebola do kancelárie správcu doručená ponuka žiadneho záujemcu a to napriek
skutočnosti, že správca v každom kole znížil výšku minimálnej ponuky. Vzhľadom na vyššie uvedené je
zrejmé, že správcovi sa nepodarilo speňažiť majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, tento majetok správca
vylučuje z konkurznej podstaty, a teda tento v dôsledku ust. § 167p ods. 2 ZKR s poukazom na ust. § 167n
ods. 1 druhá veta prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K097262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hrnčárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota 103, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/392/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/392/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Bankruptcy Liquidation k.s., ako správca dlžníka Jaroslava Hrnčárová, rod. Liptáková, nar.
11.05.1972, trvale bytom 913 21 Mníchova Lehota 103, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Trenčíne 6.11.2019
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K097263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197 / 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/615/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/615/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Štefan Baláž, nar.: 01.10.1982, trvale bytom: Trenčianska ulica
2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, spisová značka: 38OdK/615/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K097264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beznáková Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 492/3-305, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/140/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/140/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Martin Berec, správca

K097265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beznáková Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 492/3-305, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/140/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/140/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ľubica Beznáková, nar. 18.08.1958, trvale bytom
Domaniža 492/3-305, 018 16 Domaniža, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22OdK/140/2017 týmto
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne dňa 06.11.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K097266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZALINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 373/11 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 123 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: ZALINA s.r.o. v konkurze, Gen. M. R. Štefánika
373/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 50 123 416 ( ďalej len ako: „úpadca“ ) sp. zn. konania:
38K/3/2019, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (
všeobecná podstata ).

Predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) tak,
ako je uvedené v Obchodnom vestníku číslo OV 108/2019 zo dňa 06.06.2019, a to súpisové zložky majetku pod
poradovými číslami 3 až 22:

p.
č.
3
4
5
6

Výrobné / evidenčné
Označenie / popis
číslo

ks.

Nie je možné určiť

Kovové odpočívadlá

2

Nie je možné určiť

Rebrinová preliezka - kovová

1

Nie je možné určiť

Šmýkačka samostnaná - červená

1

Nie je možné určiť

Tabuľa na kreslenie s prístreškom

1

Nie je možné určiť

Lavičky

na

sedenie

so

stolom–

kovová

1

súpisová cena /
Stav
rok výroby
EUR
opotrebovanosti
Nie je možné
850
opotrebované
určiť
Nie je možné opotrebované
850
určiť
Nie je možné opotrebované
800
určiť
Nie je možné opotrebované
150
určiť
Nie je možné opotrebované
100
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s drevenou výplňou

1

100

Nie je možné určiť

Húpací koník s dreveným sedákom

2

600

Nie je možné určiť

Húpací koník červený plastový

1

350

Nie je možné určiť

Húpací koník zelený plastový

1

350

Nie je možné určiť

Špagátová preliezka okrúhla

1

400

Nie je možné určiť

Drevený hrad s 2 húpačkami a šmýkačkou 1
viacfarebný

1000

Nie je možné určiť

Sedenie okolo stromu

2

850

Nie je možné určiť

Kolotoč zelený okrúhly

1

700

Nie je možné určiť

Drevený hrad – preliezka, žlto červeno zelený

1

2800

Nie je možné určiť

Špagátová húsenica

1

350

Nie je možné určiť

Samostatná drevená hojdačka

2

100

Nie je možné určiť

Červená šmýkačka s hojdačkami a preliezkou

1

1000

19

Nie je možné určiť

Špagátová hojdačka okrúhla s kovovým rámom 1

1200

20

Nie je možné určiť

Stojan na bicykle

3

600

21

Nie je možné určiť

Smetná nádoba kovová

3

100

22

Nie je možné určiť

Drevená
preliezačka
šmýkačkou

1

700

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

hexagón

s modrou

Deň vydania: 11.11.2019
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť
Nie
určiť

je možné opotrebované
je možné opotrebované
je možné opotrebované
je možné opotrebované
je možné opotrebované
je možné opotrebované
je možné
je možné
je možné
je možné
je možné
je možné
je možné
je možné
je možné

opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované

Dotknutý majetok podliehajúci konkurzu je predávaný výlučne v celosti bez možnosti predkladania čiastkových
súťažných ponúk len na jednotlivé súpisové zložky majetku.

Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim
po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku reálne zverejnený.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
V prípade, že posledný deň na predkladanie súťažných ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň
pracovného pokoja, posledným dňom lehoty. Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne
alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca
predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
vyhlasovateľovi. Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so
súťažnou ponukou obsahuje údaje:

-

označenie vyhlasovateľa;

-

adresu sídla vyhlasovateľa;

-

označenie: „verejné ponukové konanie ZALINA s.r.o., v konkurze - neotvárať“,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:

-

výšku navrhovanej kúpnej ceny;

prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuky a že je nimi viazaný;

prehlásenie záujemcu, že kupuje celý predmet predaja, t.j. všetok majetok zapísaný do súpisu majetku
podstát ( všeobecná podstata ) v konkurznom konaní úpadcu: ZALINA s.r.o. v konkurze, Gen. M. R. Štefánika
373/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 50 123 416, ktorý je predmetom predaja;

prehlásenie záujemcu, že súhlasí s navrhovaným znením kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s víťazom
verejného ponukového konania;

prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.

Súťažná ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať v jeho mene,
pričom pravosť podpisu nemusí byť úradne osvedčená. Súťažná ponuka sa predkladá na adresu sídla
vyhlasovateľa. Súťažnú ponuku je možné dopĺňať či meniť len do uplynutia lehoty na podanie súťažnej ponuky.
Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie súťažnej ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, doručenej
osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa súťaže tak a za rovnakých
podmienok, aké sa vzťahujú na súťažnú ponuku. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Na neúplné súťažné ponuky sa neprihliada a nie sú zaradené
do hodnotenia.
Úplný rozsah náležitostí verejného ponukového konania a súťažnej ponuky obsahujú súťažné podmienky
verejného ponukového konania. Pred podaním súťažnej ponuky je možné oboznámiť sa so súťažnými
podmienkami verejného ponukového konania v kancelárii správcu po predchádzajúcej dohode, pričom správca je
povinný vyhotoviť ich kópiu na požiadanie. Vyhotovenie kópie je vykonávané za úhradu vecných vo výške 10,00
EUR. Jediným hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny. Výška navrhovanej kúpnej ceny musí
predstavovať min. 75% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. Záujemcovia nie sú povinný skladať
zábezpeku.

Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné
prostredníctvom e-mailu: zemanovic@onlinespravca.sk, a to až do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných
ponúk.
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Mgr. Branislav Zemanovič
správca úpadcu: ZALINA s.r.o., v konkurze
sp. zn. konania: 38K/3/2019
konanie vedné pred Okresným súdom Trenčín

K097267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Kloudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1867/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1971
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/479/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/479/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 16. 07. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lenka
Kloudová, nar. 23. 01. 1971, trvale bytom: Moyzesova 1867/8, 020 01 Púchov. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832
006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 23. 07. 2019 v Obchodnom vestníku
140/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Lenka Kloudová, nar. 23. 01. 1971, trvale bytom: Moyzesova 1867/8,
020 01 Púchov, sa končí, lebo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 06. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minariková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska cesta 926/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/237/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/237/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
GENERAL FACTORING, a.s., Mostová 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO 358 38825
Prihlásená suma celkom: 10527,94,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 1GP-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K097269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujčeková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/51/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/51/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Denisa Ujčeková, nar.
10.04.1990, M. Rázusa 863/8, 971 01 Prievidza vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 2., a to:
Por. Popis veci
č.
2.

Súpisová
hodnota
EUR
IINÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – Obchodný podiel vo výške 50% v spoločnosti 500 EUR
L&D TRADING, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 836/8, Prievidza 971 01, IČO: 47
896 426 zapísaná v OR OS TN, oddiel: Sro, Vložka č.: 30835/R

Deň
v zapísania

Dôvod
zapísania

Poznámka

09.08.2017 vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Ujčeková – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Ujčeková. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 28.10.2019
Mgr. Martin Berec, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Halašu 2631/22, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/93/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/93/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Martin Berec, správca

K097271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Bergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 1265/25, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/374/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/374/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Oľga Šabová, správca so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, oznamuje, že do kancelárie
správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovná prihláška veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika na sumu: 652,80 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 243/2019
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávky možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Ing. Oľga Šabová – správca
V Trenčíne dňa 06.11.2019

K097272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 129, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/309/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/309/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na samostatné speňaženie
majetku dlžníka: Jozef Lakatoš, nar. 10. 04. 1983, trvale bytom: 916 22 Podolie 129, súpisových zložiek majetku 1
a 3:
č.
zl.
1
3

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

osobné vozidlo Daewoo Matiz 4A11BD, EČ: NM 592BO, VIN: KLY4A11BDXC097519, kategória: M1, karoséria: AB
200,00 €
hatchback, farba: žltá tmavá
osobné vozidlo Opel Zafira A, EČ: NM 346DD, VIN: W0L0TGF7512067515, kategória: M1, karoséria: AF viacúčelová,
150,00 €
farba: šedá metalíza

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921
01 Piešťany, do dňa 25. 11. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Lakatoš",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za konkrétnu súpisovú zložku majetku alebo návrh cenovej ponuky za
viaceré (všetky) súpisové zložky majetku, pričom z takejto ponuky musí byť zrejmá cenová ponuka za každú
súpisovú zložku majetku, ktorej sa ponuka týka,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
403092019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexa Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ilava -, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/218/2017 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/218/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka: Karol Alexa, nar. 21.11.1958, trvale, 019 01 Ilava, Slovenská republika, spisová značka:
40OdK/218/2017, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

V Púchove, dňa 06.11.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K097274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1096/47, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/164/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Peter Žiak, nar. 17.08.1984, trvale bytom Veľká Okružná 1096/47,
958 01 Partizánske, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.10.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyhlásenia dlžníka zo dňa 04.06.2019, ako aj šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR,
nepodarilo sa zistiť žiadny majetok, ktorý v zmysle §167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter Žiak, nar. 17.08.1984, trvale bytom Veľká Okružná
1096/47, 958 01 Partizánske, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter
Žiak, nar. 17.08.1984, trvale bytom Veľká Okružná 1096/47, 958 01 Partizánske, uznesením Okresného súdu
v Trenčíne, č. k. 38OdK/164/2019-20 zo dňa 03.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 71/2019 dňa
10.04.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 06.11.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K097275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Gyürösi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého č. 1011/47, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/168/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/168/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Štefan Gyürösi, nar. 08.12.1990, bytom Tvrdošovce, Gorkého č. 1011/47, podnikajúci pod obchodným
menom: Štefan Gyürösi ml., so sídlom Tvrdošovce, Gorkého č. 1011/47, IČO: 48302244 týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 23.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K097276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Gyürösi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého č. 1011/47, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/168/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 16.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Štefan Gyürösi, nar. 08.12.1990, bytom Tvrdošovce, Gorkého č. 1011/47, podnikajúci pod obchodným menom:
Štefan Gyürösi ml., so sídlom Tvrdošovce, Gorkého č. 1011/47, IČO: 48302244, /ďalej v texte len „úpadca“/.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 163/2019 dňa 23.08.2019
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan Gyürösi, nar. 08.12.1990, bytom
Tvrdošovce, Gorkého č. 1011/47, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K097277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Čunderlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Maláš 00, 935 67 Maláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/181/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/181/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Michaela Čunderlíková, nar. 20.10.1981, bytom Obec Maláš týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K097278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Čunderlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Maláš 00, 935 67 Maláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/181/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/181/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 22.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Michaela Čunderlíková, nar. 20.10.1981, bytom Obec Maláš, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 dňa 30.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Michaela Čunderlíková, nar. 20.10.1981, bytom
Obec Maláš, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K097279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Pál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/175/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/175/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Vojtech Pál, nar. 15.07.1973, bytom Novomestská 1, 940 02 Nové Zámky týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 02.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky

Mgr. Alexej Vašek, správca

K097280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Pál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/175/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/175/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 23.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Vojtech Pál, nar. 15.07.1973, bytom Novomestská 1, 940 02 Nové Zámky, /ďalej v texte len „úpadca“/.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 168/2019 dňa 02.09.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Vojtech Pál, nar. 15.07.1973, bytom
Novomestská 1, 940 02 Nové Zámky, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K097281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hájková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Misionárska 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/81/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/81/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Andrea
Hájková, nar. 09.01.1970, bytom Misionárska 15, 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 31.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
mBank
banky

IČO:
S.A.,

pobočka

Ulica:

Číslo: Obec

zahraničnej 36819638 Pribinova 10

PSČ: Štát

Bratislava 81109 Slovenská
republika

Prihlásená
suma
6 355,74 €

suma

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K097282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koralová 10491 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/171/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Filip, nar. 08.07.1976, Koralová 10491/29, 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 31.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
SR – Krajský súd v BA
SR – Krajský súd v BA
SR – Krajský súd v BA

IČO:
00215759
00215759
00215759

Ulica:
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka

Číslo:
10
10
10

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
813 66
813 66
813 66

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
99,58 €
99,58 €
279,50 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K097283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nalevajko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňovská cesta 2593/5, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Nalevajko, nar. 10.04.1974, Bešeňovská cesta 2593/5, 94064 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019
(K087424).
Popis

Suma v €

Peňažná
pohľadávka

19 900,86 € EUR

Súpisová hodnota v
€

Mena Právny dôvod vzniku

Platobný rozkaz Okresného súdu Nové Zámky č. 14RoB/1065/97 zo dňa
16 992,36 €
16.01.1998

(ďalej len „Pohľadávka“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Nalevajko – POHĽADÁVKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Pohľadávku (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktorú záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Pohľadávku - Jozef Nalevajko“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Správca nezodpovedá záujemcovi
(postupníkovi), ak:
a. sa postupník nestane namiesto Dlžníka veriteľom Pohľadávky,
b. dlžník splnil Dlžníkovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi),
c. postúpená pohľadávka, alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči Dlžníkovi.
Správca neručí za kvalitu postupovanej Pohľadávky, ani za jej vymožiteľnosť. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Pohľadávky,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Pohľadávku.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Pohľadávku. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
g. návrh kúpnej ceny za Pohľadávku v EUR,
h. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Pohľadávku na účet Správcu,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca
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K097284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179, spis. zn.:
27OdK/91/2019 S1409 vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 pod číslom
K093004).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 16.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 05.11.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo FORD KA)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K097285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179, spis. zn.:
27OdK/91/2019 S1409 vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 pod číslom
K093005).
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V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 16.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 05.11.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (mobilný telefón zn. MOTO C PLUS)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K097286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci dlžníka: Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179, spis. zn.: 27OdK/91/2019
správca dlžníka oznamuje, že nakoľko sa predmetné hnuteľné veci zapísané v súpise majetku všeobecnej
konkurznej podstaty:
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo FORD KA;
Druh: AB hatchback 3dv.;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1999;
Farba: modrá metalíza tmavá;
VIN: WF0BXXWPRSXU22414;
Palivo: benzín;
EČV: NR324ES;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 300 000 km), pojazdné, technický stav nevyhovujúci (stráca
sa voda, preteká olej, nefungujú svetlá, hrdzavá karoséria);
Súpisová hodnota majetku: 200,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Mobilný telefón zn. MOTO C PLUS;
Model: XT1723;
Výrobné číslo IMEI: 355645083186810;
Farba: zlatá;
Popis: smartfón pre nenáročných a začínajúcich používateľov OS Android 7.0, dotykový displej 5'', Dual SIM
Príslušenstvo: nabíjačka k telefónu
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 70,- EUR
nepodarilo speňažiť ani v 3. kolách verejného ponukového konania, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR
prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o predmetné hnuteľné veci prejaví záujem niektorý veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ich prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia 3. kola verejného ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V Nitre, dňa 06.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K097287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haládik Klavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Lúkach 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/101/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/101/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie II. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Monika Haládik Klavatá, nar.07.07.1972, Na lúkach 6, 934 01
Levice , týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien , druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty a to:
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1. Súpisová položka č.1 – Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti evidované na liste
vlastníctve:
2. LV 788, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2023/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4045m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
b. pozemok parc.č.2023/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4314m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
c. pozemok parc.č.2023/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4585m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
2. LV 684, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1648/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3232m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku
b. pozemok parc.č.1648/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3266m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku
c. pozemok parc.č.1648/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 6332m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku

ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované

4. LV 639, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1375/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3598m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
b. pozemok parc.č.1375/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3488m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
c. pozemok parc.č.1375/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 1838m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
d. pozemok parc.č.1375/4, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3562m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
e. pozemok parc.č.1375/5, parc.reg. „E-KN“ o výmere 1887m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
4. LV 724,k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2523, parc.reg. „E-KN“ o výmere 12479m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 724 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/2160 k celku
b. pozemok parc.č.2525, parc.reg. „E-KN“ o výmere 19154m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 724 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/2160 k celku
5. LV 554, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1226, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3685m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
b. pozemok parc.č.1228/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2383m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
c. pozemok parc.č.1228/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3395m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
d. pozemok parc.č.1228/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3652m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
e. pozemok parc.č.1229, parc.reg. „E-KN“ o výmere 948m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na
LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
6. LV 877, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2217/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3918m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
b. pozemok parc.č.2217/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3955m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
c. pozemok parc.č.2218/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2591m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
d. pozemok parc.č.2218/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2565m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
e. pozemok parc.č.2219, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3322m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
f. pozemok parc.č.2220, parc.reg. „E-KN“ o výmere 5411m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
7. LV 1008, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.706/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 584m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
b. pozemok parc.č.706/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 270m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
c. pozemok parc.č.707, parc.reg. „E-KN“ o výmere 885m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na
LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
8. LV 1192, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1417/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 7899m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku
b. pozemok parc.č.1572, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2475m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku
c. pozemok parc.č.1573, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2630m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku
súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 300,-€, slovom: tristo EUR

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

Kúpna cena :

Minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania nie je určená. V druhom kole je správca oprávnený
predať nehnuteľnosť za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Náklady vzniknuté v súvislosti s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti, t.j. vypracovanie kúpnej zmluvy
a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ako aj úhradu správneho poplatku za vklad do katastra
nehnuteľností znáša v celom rozsahu víťazný záujemca.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Monika Haládik Klavatá NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem.

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
nehnuteľností vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľností na záujemcu a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí
správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadny účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadny účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná obhliadka nehnuteľností je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare
IBAN:SK SK80 0900 0000 0051 6396 3701 variabilný symbol 291012019, pozn.: zabezpeka

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 198/2019 dňa 14.10.2019.

V Nových Zámkoch, dňa 06.11.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K097288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haládik Klavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Lúkach 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.7.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/101/2019
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Okresný súd Nitra
29OdK/101/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie II. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Monika Haládik Klavatá, nar.07.07.1972, Na lúkach 6, 934 01
Levice , týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien , druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty a to:

1. Súpisová položka č.1 –hnuteľný majetok

Mobilný telefón Sony experia rok výroby 2016
Suma 30€,- slovom: tridsať EUR

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

Kúpna cena :

Minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania je určená V druhom kole správca predá majetok za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Monika Haládik Klavatá Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem.

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),
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Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadny účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadny účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná obhliadka nehnuteľností je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK80 0900 0000 0051 6396 3701 variabilný symbol 291012019, pozn.: zabezpeka

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 198/2019 dňa 14.10.2019.

V Nových Zámkoch, dňa 06.11.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K097289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Ficová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 23, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/175/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka: Beáta Ficová, nar. 02. 08. 1975, bytom: 951 44 Ľudovítová 23, súpisových zložiek majetku č. 1 a 2:
č. zl.
1
2

štát
SR
SR

obec
Ľudovítová
Ľudovítová

k. ú.
Ľudovítová
Ľudovítová

LV
213
213

parc. č.
33
180/2

regis.
E
E

druh pozemku
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
557
83

podiel
1/1
1/1

súpisová hodnota
85,00 €
12,00 €

K nehnuteľnostiam je zriadené vecné bremeno, právo doživotného bývania a užívania pre Margitu Ficovú.
1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 25. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Ľudovítová",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súbor majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
1281752019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú ostatným neúspešným
záujemcom vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K097290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Ficová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 23, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/175/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Beáta Ficová, nar. 02. 08. 1975, bytom: 951 44 Ľudovítová 23, súpisovej zložky č. 3:
č. zl. štát obec
3
SR Výčapy - Opatovce

k. ú.
Výčapy - Opatovce

LV
parc. č. regis. druh pozemku výmera v m2 podiel
súpisová hodnota
2808 1308/21 E
ostatná plocha 1336
1/10 v BSM 250,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 25. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Výčapy Opatovce", inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
3281752019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú ostatným neúspešným
záujemcom vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
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dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seszták Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 450 / 20, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/170/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/170/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Ladislav
Seszták, nar. 10.07.1957, Široká 450/20, 946 57 Svätý Peter (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis
majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh
Zastavané
a nádvoria

plochy

1019

Záhrada

934

Záhrada

137

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Svätý
Peter
Svätý
Peter
Svätý
Peter

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Svätý Peter

811

915/1

1/1

15 000,- €

Svätý Peter

811

915/2

1/1

13 000,- €

Svätý Peter

8741 9919/21

1/6

1 900,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Katastrálne
Ulica územie

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Svätý
Peter

Svätý Peter

LV č.

Parc.
č.

811 915/1

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisné
č.

1/1

450

Súpisová
hodnota
42 000,- €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K097292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská Paulína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 297, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/111/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/111/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Paulína Komárňanská, nar. 29.03.1983, Zbehy 297, 951 42 Zbehy (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Záhrada

1217

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Vinica

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

790
330

Obec Katastrálne
územie
Zbehy Zbehy
Zbehy Zbehy
Zbehy Zbehy

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

91

2087/8

1/1

91

2087/18

1/1

91

2087/28

1/1

podiel Súpisová
hodnota
12 170 €
7 900 €
3 300 €

Stavba:
Popis

Štát

Obec Ulica

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Zbehy

Zbehy

91

2087/18

1/1

podiel Súpisné
č.
297

Súpisová
hodnota
50 000,- €

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti PM-THERM s.r.o. so sídlom Zbehy 297, 951 42 Zbehy, IČO: 5 000,- €
50645242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42448/N

JUDr. Martina Holečková , správca

K097293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szolárová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 296 / 17B, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Martina Szolárová, nar. 29.03.1993, Štúrova 296/17, 941 01 Bánov (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec:
Popis

Počet
ks

Osobný automobil zn.
1
Peugeot 306

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

VF37ALFYF33270584 NZ106GR

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

2001

Primeraný veku

1/1

650,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K097294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Mgr. Peter Páll, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Gabriela
Plevová, nar. 05.05.1960, bytom: Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, podnikajúca pod obchodným
menom: Gabriela Plevová-ABC Bazár, s miestom podnikania Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, IČO:
40 176 631,spisová značka správcovského spisu 29OdK/152/2019 S1945, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj:

Ojazdené motorové vozidlo:
PEUGEOT 307
Motor: 1.6 benzín, 80 kw
Farba: červená metalíza
Karoséria: hatchback, 5 dverí
Rok výroby: 2002
EČ: KN192DHF33CNFUB82439088
Technický stav: pojazdné, opotrebované vekom a najazdenými kilometrami, poškodený lak karosérie- šúpe sa.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Súpisová hodnota a mena:700,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 29OdK/152/2019 GABRIELA PLEVOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštoualebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Peter Páll, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,a
to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého
záujemcusprávca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu
saneprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku) zložiť nabankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK94 1100 0000 0029 4507 4788
Variabilný symbol: 0291522019
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Gabriela Plevová

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutúkúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutákúpna cena.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
· Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá
budeponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledkuvyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk.Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušnýmorgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 805 300, príp. cez email: pall@spravca.info.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre dňa 06.11.2019

Mgr. Peter Páll, správca

K097295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Mgr. Peter Páll, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Gabriela
Plevová, nar. 05.05.1960, bytom: Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, podnikajúca pod obchodným
menom: Gabriela Plevová-ABC Bazár, s miestom podnikania Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, IČO:
40 176 631,spisová značka správcovského spisu 29OdK/152/2019 S1945, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj:

Ojazdené motorové vozidlo:
PEUGEOT 407 DESCOM
Motor: 2.2 benzín, 116 kw
Farba: šedá metalíza
Karoséria: sedan
Rok výroby: 2006
EČ: KN535CB
VIN: VF36D3FZH21009662
Technický stav: pojazdné, elektronika v motorovej časti je poškodená kvôli prehryznutiu káblov hlodavcom
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Súpisová hodnota a mena:800,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 29OdK/152/2019 GABRIELA PLEVOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštoualebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Peter Páll, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,a
to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého
záujemcusprávca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu
saneprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku) zložiť nabankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK94 1100 0000 0029 4507 4788
Variabilný symbol: 291522019
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Gabriela Plevová

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutúkúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutákúpna cena.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
· Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá
budeponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledkuvyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vyhodnotení ponúk.Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušnýmorgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 805 300, príp. cez email: pall@spravca.info.

V Nitre dňa 06.11.2019

Mgr. Peter Páll, správca

K097296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Bosáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 674/12, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
súpisová
hodnota
106,28 €

č. zl. opis
1
2

zostatok na bežnom účte dlžníka č. SK25 1100 0000 0080 1908 8897 v rozsahu, ktorý podlieha konkurzu
zostatok na účte kasička č. SK03 1100 0000 0082 1908 8840 patriaci k bežnému účtu dlžníka v rozsahu, ktorý
20,00 €
podlieha konkurzu

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lendel Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ripňany ( t.č. Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany ) -, 956 07
Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Rudolf Lendel , Ulica
Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany, nar.: 8. 2. 1954, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 0010; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Rudolf Lendel

K097298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lendel Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ripňany ( t.č. Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany ) -, 956 07
Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Rudolf Lendel , bytem Krušovská
2050/21, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 2. 1954, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca Rudolf Lendel

K097299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lendel Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ripňany ( t.č. Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany ) -, 956 07
Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1954
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 10. 10. 2019 ako správca dlžníka: Rudolf Lendel, bytem
Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 2. 1954 (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra, sp. zn. 23OdK/210/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10. 10. 2019 .
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO:
44 915 691, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
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prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Rudolf Lendel , Ulica Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany, born.: 8. 2. 1954 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trnava (District Court),
No. 36OdK/139/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 10. 10. 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., sídlom Mostná
13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic
form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of
authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
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in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6. 11. 2019
In Zvolen, 6. 11. 2019
SKP, k.s., správca Rudolf Lendel
SKP, k.s., trustee Rudolf Lendel

K097300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 0, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/198/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/198/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Pavol Matejovič, nar. 22.05.1985,
bytom 956 16 Nitrianska Streda 27, t.č. Krušovská 1636/20, 955 01 Topoľčany, (ďalej len „Dlžník“), týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

Hnuteľný majetok – motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 203/2019 pod
K093031 dňa 21.10.2019.

·
Por. č. Popis hnuteľnej veci
HYUNDAI TB GETZ
1.
Fialová metalíza

VIN

Rok výroby Stav

Súpisová hodnota

KMHBT51GP4U256467

2005

300,00 EUR

Pojazdné, opotrebované, potrebné opravy

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
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Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch, dopravného
inšpektorátu, uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
32OdK/198/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 32OdK/198/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 321982019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty, t. j. 150,00
EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a všetky náklady spojené s nadobudnutím hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva
a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Rovnako ako aj náklady spojené s prepravou
hnuteľného majetku.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K097301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katonová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4720/20, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/170/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/170/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Tímea Katonová, nar.: 13.07.1974, trvale bytom: Nábrežná
4720/20, 940 01 Nové Zámky, spisová značka: 28OdK/170/2019t ýmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K097302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovňaník Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 250, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1992
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/48/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/48/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o III. kole ponukového konania
SpoločnosťBankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany
95501,
S1893,
ako
správca
v
konkurznom
konaní
na
majetok dlžníka,
ktorým
je Mário
Rovňaník, nar. 14.12.1992, trvale bytom Šarovce 250, 935 52 Šarovce, obchodné meno: Mário Rovňaník, miesto
podnikania: Šarovce 250, 935 52 Šarovce, IČO: 46 861 921, v zmysle ust. §167p ods. 1 ZKR v spojení s ust.
§167q ods. 3 ZKR oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2019
zo dňa 18.07.2019.

Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
A) Hnuteľná vec / osobné motorové vozidlo zn. Honda Civic 5DR, rok výroby 2009, počet najazdených kilometrov:
323 987, VIN 3HHFK2709U010609, vyradené z evidencie, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, stav: pojazdné,
množstvo poškodení a škrabancov karosérie, prasknutý predný nárazník, prasknutý bočný nárazník, prasknutý
zadný nárazník, poškodený rám dverí, rozbité svetlo
Súpisová hodnota: 3000 Eur

Podmienky III. ponukového kola:
i) Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s
výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 31OdK/48/2019“.
ii) Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
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iii) Záujemca o kúpu v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s.,
číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením VS:31OdK/48/2019a poznámku, v ktorej sa
uvedenie základná špecifikácia alebo názov majetku, o ktorú záujemca prejavil záujem. Záujemca ďalej v ponuke
predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo. V podanej ponuke musí byť jednoznačné
vyhlásenie, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a
podpisom na ponuke s nimi prejavuje súhlas.
iv) Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu
alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo strany záujemcu s
úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže do ponukového konania v
súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na jeho
ponuky neprihliada.
v) Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je
stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
vi) Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie ponúk.
vii) Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi, záloha
prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania. Správca navyše už
nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
viii) Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
ix) Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 908 433 443v úradných
hodinách alebo na e-mailovej adrese: nr@bric.sk
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K097303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 19/4, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/111/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/111/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Jozef Pauko, nar. 06.09.1950, bytom Horný rad 19/4, 946 03 Kolárovo
(ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 28OdK/111/2019, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na adrese: Akademická 4, 949 01
Nitra, počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do zoznamu nákladov konkurzu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom telefonicky na
mob.č.: 0907/103 871, resp. emailom na adrese: nagy.spravca@gmail.com
V Nitre, dňa 06.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K097304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Francúz Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ..., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Juraj Francúz, nar. 09.08.1965, bytom Mesto Nitra (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného majetku,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 162/2019 zo dňa 22.08.2019 (K073710).
Pozemky:
Druh
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda

Výmera
v m2
13923
183
2173
11650
12918

Orná
pôda
Orná
pôda

14073

Orná
pôda

41140

12948

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Nitra

Veľké Janíkovce

2565 529

1/24

4640,- EUR

Nitra

Veľké Janíkovce

2565 1002/9

1/24

60,- EUR

Nitra

Veľké Janíkovce

2565 1003/10

1/24

724,- EUR

Nitra

Veľké Janíkovce

3031 1530/109

1/24

3883,- EUR

Nitra

Veľké Janíkovce

3031 1530/110

1/24

4306,- EUR

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Nitra

Veľké Janíkovce

3031 1530/111

1/24

4690,- EUR

Nitra

Veľké Janíkovce

1003 467/10

1/32

3237,- EUR

Slovenská
republika

Veľký
Lapáš

Veľký Lapáš

1546 1732/5

2/48

4285,- EUR

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Juraj Francúz – NEHNUTEĽNOSTI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Juraj Francúz“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K097305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 069 334
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vyhlásenom na majetok dlžníka: Róbert
Václav, nar. 19. 12. 1984, bytom: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Róbert Václav, IČO: 51 069 334, s miestom podnikania: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, IČO: 542 097 902, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil
pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 1 680,16 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 5.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ochotnický Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Š. Majora 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/114/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/114/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Vladimír Ochotnický, nar. 03.07.1967, bytom Štefana Majora 6, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2019 zo dňa
25.07.2019 (K064163).
Pozemok:
Výmera
m2

Druh

Zastavaná plocha a
148
nádvorie

v

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Hniezdne Hniezdne

Č. LV

Parcelné
číslo

1724 418

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/8

podiel Súpisová
hodnota
93,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Ulica K.ú.

Č. LV Parc. č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel

Súpisné č. Súpisová hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2500,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
spravca@kozar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Vladimír Ochotnický – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Vladimír
Ochotnický“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K097307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 31.07.2019, sp. zn. 28OdK/127/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 150/2019 zo dňa 06.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Fajnorová, nar.
17.10.1958, bytom Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Fajnorová, nar. 17.10.1958, bytom
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K097308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na Ostrove 747, 946 12 Zlatná na
Ostrove, Slovenská republika v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 212/2019 dňa 04.11.2019 pod číslom
K095806 a to nasledovne:
Druh majektu: Hnuteľná vec - motorové vozidlo
Súp.položka Druh
majetku
majetku

1.

Renault
LAGUNA
1,6i 16V

ŠPZ

VIN

Rok
Najazdené
Stav
výroby km

KN048CY VF1BG0A0528999663 2003

326.000

Súpisová
hodnota
majetku

nepojazdné a
700,00 €
nefunkčné

Dôvod
Dátum zápisu
zapísania do
do majetkovej
súpisu
podstaty
majetku
majetok
úpadcu podľa
§ 167j ods.1 20.10.2019
zákona
č.
7/2005

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako hnuteľný majetok
v súlade s § 167p.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing.
Ladislav Bódi, Mariánska 6, P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „LADISLAV
NAGY – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených
desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 271732019. Ak záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodi@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 06.11.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca

K097309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Čampiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 629/1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/185/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/185/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Marián Čampiš, nar. 11.03.1955, bytom: Lúčna 629/1, 949 01 Nitra (ďalej tiež ako "dlžník")
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 06.11.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K097310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapláková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 562, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/31/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/31/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku po speňažení konkurznej podstaty
V konkurznej veci dlžníka: Ľudmila Čapláková, nar. 12.02.1953, bytom Semerovo 562, 941 32 Semerovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Ľudmila Čapláková, s miestom podnikania Semerovo 52, 941 32
Semerovo, IČO: 43 241 662 (ďalej len „dlžník“) vedenej pod spis. značkou správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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30OdK/31/2019S1908 správca po speňažení majetku konkurznej podstaty (neexistujú žiadne spory, ktorými by
mohol byť rozvrh výťažku dotknutý), pripravil v súlade s ust. §-u 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších (ďalej len „ZoKR“) nasledovný ROZVRH VÝŤAŽKU:
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 30OdK/31/2019 zo dňa 24.04.2019 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka: Ľudmila Čapláková, nar. 12.02.1953, bytom Semerovo 562, 941 32 Semerovo,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ľudmila Čapláková, s miestom podnikania Semerovo 52, 941
32 Semerovo, IČO: 43 241 662 (ďalej len „dlžník“), o ustanovení správcu: Ing. Tomáš Christov, sídlo kancelárie
správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra a oddlžení dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2019 dňa 30.04.2019.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnil prihláškou jeden veriteľ. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky neuplatnil prihláškou žiaden veriteľ. Žiaden veriteľ si neuplatnil
zabezpečovacie právo.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečeného veriteľa v celkovej sume 2 535,86 EUR, ktoré
boli v plnom rozsahu zistené vo výške 2 535,86 EUR. Žiaden iný prihlásený veriteľ v zákonom stanovenej
lehote v súlade s ust. §-u 167l ods. 5 ZoKR nepoprel prihlásené pohľadávky iného prihláseného veriteľa.
V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov konania.
III. Konkurzná podstata
Súpis všeobecnej podstaty bol správcom vyhotovený dňa 19.06.2019 a zverejnený v OV č. 120/2019 dňa
24.06.2019 v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR a §-u 76 ods. 2 ZoKR. Do súpisu všeobecnej podstaty boli
zaradené spoluvlastnícke podiely dlžníka na nižšie uvedených nehnuteľnostiach.
1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2572 ako parcely registra “E“ č. 1373/8 orná pôda 90 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 1719 ako parcely registra “C“ č. 1373/1 vinica 752 m2, umiestnená mimo zastavaného územia
obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/15
3. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 1719 ako parcely registra “C“ č. 1373/5 orná pôda 457 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/15
4. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 1719 ako parcely registra “E“ č. 1373/1 orná pôda 87 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/15
5. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 1719 ako parcely registra “E“ č. 2269/3 orná pôda 148 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/15
6. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2449 ako parcely registra “E“ č. 1109/2 ostatná plocha 234 m2, umiestnená v zastavanom
území obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/3
7. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2449 ako parcely registra “E“ č. 1110/2 vinica 92 m2, umiestnená v zastavanom území obce,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

150

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/3
8. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 1236/3 orná pôda 4 738 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
9. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 1598/2 trvalý trávny porast 520 m2, umiestnená mimo
zastavaného územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
10. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 1749/3 orná pôda 5 172 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
11. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 2005/3 orná pôda 4 943 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
12. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 2270/1 orná pôda 3 070 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
13. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 2385 trvalý trávny porast 541 m2, umiestnená mimo
zastavaného územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
14. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne územie Veľké Lovce,
zapísaná na LV č. 2170 ako parcely registra “E“ č. 2386 orná pôda 1 547 m2, umiestnená mimo zastavaného
územia obce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5
Dlžník v zozname aktuálneho majetku uviedol aj nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese Nové Zámky, obec
Semerovo, katastrálne územie Semerovo, zapísaná na LV č. 62 ako stavba rodinného domu postavená na
zemskom povrchu, na parcele č. 267, súpisné č. 588, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, ktorú správca nezapísal
do súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že podľa vyjadrenia dlžníka a podľa stanoviska obce Semerovo, obecný
úrad, 941 32 Semerovo č. 345, IČO: 00 309 257 stavba bola odstránená na základe rozhodnutia Okresného
národného výboru Nové Zámky odbor výstavby a územného plánovania pod číslom VUP 1864/1989-B/Da zo dňa
03.11.1989. Zároveň dlžník potvrdil správcovi, že pozemok, na ktorom sa predmetná odstránená stavba
rodinného domu nachádzala, je vo vlastníctve zabezpečeného veriteľa na základe zabezpečovacieho prevodu
práva, čo správca preveril z príslušného výpisu z katastra nehnuteľností. Správca na základe vyjadrenia dlžníka
v súlade s ust. §-u 167k ods. 1 ZoKR nezapísal do súpisu oddelenej podstaty nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v okrese Nové Zámky, obec Semerovo, katastrálne územie Semerovo, zapísané na LV č. 1374 ako parcely
registra „C“ č. 267, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 483 m2 umiestnená mimo zastavaného územia obce
a č. 268/1, záhrada s výmerou 1 024 m2 umiestnená mimo zastavaného územia obce z dôvodu, že uvedený
zabezpečený veriteľ, ktorý ako fyzická osoba bol písomne oboznámený správcom v súlade s ust. §-u 167l ods. 4
ZoKR o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, si neprihlásil svoju zabezpečenú pohľadávku voči dlžníkovi do
konkurzu. Správca v súlade s ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR nezistil žiaden ďalší majetok dlžníka, ktorý by mohol byť
zahrnutý do konkurznej podstaty v súlade s ust. §-u 167h ods. 1 ZoKR.
Do rozvrhu výťažku bol zaradený celý výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty.
IV. Správa a speňažovanie majetku
Nijaký z prihlásených veriteľov nepožiadal správcu v súlade s ust. §-u 167m ods. 3 ZoKR o zvolanie schôdze
veriteľov a ani správca nepovažoval za potrebné túto schôdzu zvolať.
Zároveň ani veriteľ prihlásenej pohľadávky s najväčším počtom hlasov neprejavil v súlade s ust. §-u 167m ods. 2
ZoKR u správcu záujem stať sa zástupcom veriteľov, z ktorého dôvodu sa v konkurze postupovalo bez
zástupcu veriteľov.
V súvislosti so speňažovaním vyššie uvedených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach zapísaných do
súpisu všeobecnej podstaty dlžník správcovi uviedol, že žiadna oprávnená osoba v súlade s ust. §-u 167r ods. 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZoKR nemá záujem vykúpiť predmetné spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach za cenu stanovenú
znaleckým posudkom so súhlasom dlžníka v súlade s ust. § 167r ods. 1 ZoKR. Z tohto dôvodu správca v súlade
s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR z dôvodu, že súpisová hodnota uvedených nehnuteľností je nižšia ako 5 000 EUR
v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhej vety ZoKR, speňažil spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach v 2. kole
verejného ponukového konania. Správca dňa 10.09.2019 uzavrel kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam s uchádzačom, ktorý podal najvyššiu ponuku v 2. kole verejného ponukového konania, ktorú
správca vyhodnotil ako víťaznú. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Slovak Estate s.r.o. so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 050 907. Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu dlžníka na
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 2572 bola stanovená ako najvyššia ponuka víťazného uchádzača v 2. kole
verejného ponukového konania a ako výťažok zo speňaženia majetku konkurznej podstaty vo výške 54,01 EUR
bola dňa 16.08.2019 zo strany víťazného uchádzača pripísaná na bankový účet. Kúpna cena spoluvlastníckeho
podielu dlžníka na nehnuteľnostiach evidovaných na LV č. 1719 bola stanovená ako najvyššia ponuka víťazného
uchádzača v 2. kole verejného ponukového konania a ako výťažok zo speňaženia majetku konkurznej podstaty vo
výške 61,25 EUR bola dňa 16.08.2019 zo strany víťazného uchádzača pripísaná na bankový účet. Kúpna cena
spoluvlastníckeho podielu dlžníka na nehnuteľnostiach evidovaných na LV č. 2449 bola stanovená ako najvyššia
ponuka víťazného uchádzača v 2. kole verejného ponukového konania a ako výťažok zo speňaženia majetku
konkurznej podstaty vo výške 247,58 EUR bola dňa 16.08.2019 zo strany víťazného uchádzača pripísaná na
bankový účet. Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu dlžníka na nehnuteľnostiach evidovaných na LV č. 2170
bola stanovená ako najvyššia ponuka víťazného uchádzača v 2. kole verejného ponukového konania a ako
výťažok zo speňaženia majetku konkurznej podstaty vo výške 602,33 EUR bola dňa 16.08.2019 zo strany
víťazného uchádzača pripísaná na bankový účet.
V. Uspokojenie veriteľov
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky je vo
výške 2 535,86 EUR.
Správca oznámením zo dňa 15.10.2019 oznámil svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku
konkurznej podstaty v súlade s ust. §-u 167u ods.1 ZoKR (zverejnené v OV č. 202/2019 zo dňa 18.10.2019).
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Celková suma výťažku zo speňaženia nehnuteľností je vo výške 965,17 EUR (podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe).
II. Náklady konkurzu
Správca priebežne evidoval náklady konkurzu, ktoré sa uspokojujú v súlade s ust. §-u 167t ZoKR z výťažku
určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov podľa zákonom určeného poradia.
Náklady konkurzu (podrobnejšie v Tab. č. 2 v prílohe) sú tvorené najmä týmito zložkami:
a) Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
·
·
·

preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zložený Centrom právnej pomoci vo výške 500,00
EUR – bol poukázaný Okresným súdom Nitra na účet správcu dňa 20.05.2019;
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v súhrnnej výške 143,26 EUR (v
zmysle ust. §-u 20 Vyhlášky 665/2005 Z.z. – podrobnejšie v Tab.č.3 v prílohe);
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 1,50 EUR (0,2% x 965,17 EUR v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. d) Zák.
71/1992 Z.z. – podrobnejšie v Tab.č.4 v prílohe);

b) Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie vo výške 150,00 EUR;
poštovné vo výške 5,05 EUR;
poplatok za notárske overenie podpisu vo výške 10,03 EUR;

Celková výška nákladov konkurzu, ktoré sa v súlade s ust- §-u 167u ods. 2 ZoKR odpočítavajú z výťažku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predstavuje sumu vo výške 309,84 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov:
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
·
·
·

Výťažok zo speňaženia majetku konkurznej podstaty ............................................. 965,17 EUR
Náklady konkurzu uspokojované z výťažku ............................................................. 309,84 EUR
Suma výťažku určená na pomerné uspokojenie prihlásených veriteľov .................. 655,33 EUR

Súhrnný prehľad uspokojenia jednotlivých veriteľov z rozvrhu výťažku:
Veriteľ
BENCONT
COLLECTION, a.s.
BENCONT
COLLECTION, a.s.
SPOLU

Zistená
v € suma

Zostáva
Nárok na uspokojenie zo Suma
neuspokojená suma
v € všeobecnej podstaty v €
uspokojenia v €
v€

Prihlásená
suma v €

Popretá
suma

1 060,44

0,00

1 060,44

1 060,44

274,04

1 475,42

0,00

1 475,42

1 475,42

381,29

2 535,86

0,00

2 535,86

2 535,86

655,33

786,40
1 094,13
1 880,53

V zmysle pripraveného rozvrhu výťažku sú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
z rozvrhu výťažku v rozsahu 25,84 % z prihlásenej a zistenej sumy.
C. ZÁVER
Jednotlivé plnenia v zmysle predloženého rozvrhu výťažku budú jednotlivým veriteľom správcom
poukázané na oznámené čísla účtov. V súlade s ust. §-u 167u ods. 2 posledná veta ZoKR náklady uspokojenia
nesie každý veriteľ sám.
Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do 3 mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca v zmysle ust. §-u 167u ods. 3 ZoKR poukáže
na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

V Nitre, dňa 06.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K097311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 535/32, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: 3K holding s.r.o., IČO: 50 297 821, Dvorčianska 815, 949 05 Nitra, vo výške 1 420,33 €,
10 právny dôvod: vyrovnací podiel z dôvodu zániku účasti spoločníka, Jozefa Benku, v spoločnosti 3K holding s.r.o., podľa § 1 420,33 €
148 ods. 2 Obch. zák., v spojení s § 150 Obch. zák.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucmerová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 1172/5, 940 01 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/66/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/66/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Klára Kucmerová, nar. 02.07.1970, bytom K.
Mikszátha 1172/5, 940 01 Dvory nad Žitavou, t. č. Tolstého 2, 940 02 Nové Zámky, zastúpený Centrom právnej
pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k.
32OdK/66/2019 zo dňa 23. mája 2019. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v
zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol
zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 06.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K097313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Ludevít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 236, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/131/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Ludevít Virág, nar. 14.08.1972, bytom 935
52 Šárovce 236 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 193/2019 zo dňa
07.10.2019 pod. č. K089235).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky Daewoo Lanos
Typ: HATCHBACK
Kategória: M1
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 1998
Farba: Šedá metalíza
VIN: KLATF08CEXB320798
Palivo: B
EČV: LV213BX
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, porucha motora spôsobená opotrebením,
korózia na vozidle, poškodený pravý zadný nárazník, poškodený spínač otvárania okien, poškodené lanko
otvárania dverí
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: 935 52 Šárovce 236, Slovensko
Súpisová hodnota: 200,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ZKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 23OdK/131/2019 – Daewoo - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/131/2019 Ludevít Virág – Daewoo - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 21.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
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b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 22.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 06.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K097314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bizík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iňa 123, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/130/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/130/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 31.05.2018, sp. zn.: 27OdK/130/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 07.06.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 31.05.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Pavol
Bizík, nar. 02.05.1967, bytom Iňa 123, 935 35 Iňa, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením
bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Pavol Bizík, nar.
02.05.1967, bytom Iňa 123, 93535 Iňa, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Pavol Bizík, nar. 02.05.1967, bytom Iňa 123,
93535 Iňa, zrušuje.

V Nitre, dňa 06.11.2019.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K097315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botka Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovce 170, 951 43 Jelšovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 26.07.2018, sp. zn.: 31OdK/288/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 01.08.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 26.07.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Milan
Botka, nar. 20.07.1980, bytom Pri Florianovi 170, 95143 Jelšovce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Milan Botka, nar.
20.07.1980, bytom Pri Florianovi 170, 95143 Jelšovce, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Botka, nar. 20.07.1980, bytom Pri
Florianovi 170, 95143 Jelšovce, Slovenská republika, zrušuje.

V Nitre, dňa 06.11.2019.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K097316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Monika Hrivňáková, nar. 16.02.1965, bytom
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 204/2019 zo
dňa 22.10.2019 pod. č. K093300).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
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Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky majetku
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky Samsung J5 Galaxy
Výrobné číslo: SM-J530F
Evidenčné číslo: R58K72HYT3A
Stav opotrebovanosti: čiastočne opotrebovaný vekom a obvyklým používaním dlžníkom
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ZKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 32OdK/161/2019 – Samsung - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 32OdK/161/2019 Monika Hrivňáková – Samsung - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
21.11.2019 na adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
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e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 22.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 06.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K097317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machálik Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 9 / 1, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 26.08.2019, sp. zn.: 32OdK/121/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 04.09.201 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 26.08.2019“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Machálik
Róbert, nar. 23.01.1987, bytom Dunajská 1/9 Nitra-Diely, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Machálik Róbert, nar.
23.01.1987, bytom Dunajská 1/9 Nitra-Diely, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Machálik Róbert, nar. 23.01.1987, bytom
Dunajská 1/9 Nitra-Diely, Slovenská republika , zrušuje.

V Nitre, dňa 06.11.2019.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K097318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Manáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 15, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/184/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/184/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č. zl.
1
2

štát obec
SR Horné Obdokovce
SR Horné Obdokovce

k. ú.
Obsolovce
Obsolovce

LV regis
334 E
334 E

parc. č.
46/7
101/5

druh pozemku
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
10 000
20 000

podiel
1/72
1/72

súpisová hodnota
45,00 €
90,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K097319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 22, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/242/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Libuša Donovalová, nar. 02.01.1971, bytom Horná Štubňa 22, 038 46
Horná Štubňa, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769, ktorá bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávka č. 1:
Istina:

250,00 €

Úroky z omeškania:

137,36 €

Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

75,74 €
463,10 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švecová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 105/32, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/275/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Jana Švecová, nar. 13.11.1974, trvale bytom Školská 105/32, 013 06
Terchová, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ktorá bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávka č. 1
Istina:

1 000,00 €

Celková suma:

1 000,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca
so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
správca dlžníka: Michal Račko, nar. 02.04.1981, trvale bytom Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok,
podnikajúceho pod obchodným menom Michal Račko, s miestom podnikania Bystrická cesta 189/4, 034
01 Ružomberok, IČO: 40 934 829, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, bola dňa 30.10.2019 doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
– KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785
199, s celkovou sumou 932,16 EUR, v zast.: ŠMÍDA advokátní kancelář, s. r. o., organizačná zložka, Ul.
Svornosti 43, Bratislava, IČO: 47 255 773.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K097322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašubjaková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké nad Váhom 113, 014 01 Hlboké nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1998
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/142/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/142/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Soňa Kašubjaková, nar. 09.01.1998, Hlboké nad Váhom 113, 014 01 Hlboké nad Váhom (ďalej
len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo
dňa 01.10.2019 (K087482).
Hnuteľná vec:
Číslo
položky

Popis

1

Mobilný telefón
iPhone 6S

Apple

Počet
ks

Výrobné číslo

1

FRDVC06JGRY8

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

používaný

1/1

250,- €

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých častí. Správca súčasne
upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je
povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z
miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Soňa Kašubjaková – HNUTEĽNÁ VEC NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec - Soňa
Kašubjaková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Hnuteľnej veci,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K097323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazúr Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1156 / 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/228/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Mazúr, nar. 11.06.1967, trvale bytom SNP 1156/4, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, do 14.06.2011 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Mazúr, s miestom podnikania Oščadnica
1204, 023 01 Oščadnica, IČO: 43 130 208 vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
1. Predmetom predaja je pozemok v k.ú. Oščadnica:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PARCELY registra "C" zapísané na LV č. 10118, k.ú. Oščadnica:
- parc. č. 654 o výmere 916 m2 - trvalý trávny porast, podiel 1/1 – hodnota 3.000,- eur

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku na ktorý sa
ponuka vzťahuje. Ponuky sa doručujú správcovi na adresu: Mgr. Lubomír Kadura, správca konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Mazúr, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.

Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia, než hodnota ponúkaného majetku určená
správcom v obchodnom vestníku č. 205/2019.
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra. V prípade
podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo jeho úradne
overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť.
5. Správca vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu správca uzavrie kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude
splatná pri podpise zmluvy.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju ponuku zvýšili a aby svoje nové
ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 5 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0908 928 876, e-mail: lubo.kadura@gmail.com, alebo na adrese
správcu:
Mgr. Lubomír Kadura, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.

K097324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gápa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Roman Gápa, nar. 15.02.1989, trvale
bytom Žilina, 010 01 Žilina týmto, v súlade s ustanovením § 167q ods.3, v spojení s ustanovením § 167p ods.1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku dlžníka, 1.kolo:
Predmet ponukového konania:
Majetok vo vlastníctve dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 197/2019 s dňom vydania 11.10.2019, pod K090977,
Súpisová zložka majetku č.1:
Iná majetková hodnota: Obchodný podiel -100% v spoločnosti s.r.o.,
Obchodné meno: Blanco s.r.o.
Sídlo: Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 36767859,
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:69031/B
Najnižšie podanie: neurčené,
ktorý sa speňažuje za nasledovných podmienok:

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania, musí byť správcovi doručená poštou
v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 3OdK/250/2019 - PONUKOVÉ KONANIE“, na adresu
kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok. Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni
publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú
ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
- presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho
preukazu, právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra),
- ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového konania,
-doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu.
Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342, VS
032502019, súčasne so zaslaním ponuky do prvého kola ponukového konania, najneskôr však do ukončenia
lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie
rozhodne žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou, s ktorým správca do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania uzatvorí zmluvu o prevode obchodného
podielu. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky s neúmerne nízkou cenou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu je povinný znášať víťaz ponukového konania.
Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania, vráti nimi zložené
zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu so správcom, znáša zmluvnú
pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny, ktorú sám ponúkol.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K097325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belan Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 362, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/168/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/168/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Belan, nar. 26.09.1955, trvale bytom Povina 362, 023 33 Povina, do
16.03.2019 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Belan, s miestom podnikania Povina 362, 023 33
Povina, IČO: 34 357 297, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Nehnuteľný majetok:
1. Stavba: Kultúrne zariadenie; štát: Slovenská republika; obec: Povina; k. ú. Povina; evidovaná na Liste
vlastníctva č. 3899; súpisné číslo 12; ležiaca na parcele registra „C“ KN č. 96/3; spoluvlastnícky podiel
dlžníka (zlomok): 12/3899; súpisová hodnota majetku: 1 500,- EUR;
· právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súpisným číslom 12 evidovaný na Liste vlastníctva 4093;
2. Stavba: Predajňa; štát: Slovenská republika; obec: Povina; k. ú. Povina, evidovaná na Liste vlastníctva
č. 3899; súpisné číslo 45; ležiaca na parcele registra „C“ KN č. 218/1; spoluvlastnícky podiel dlžníka
(zlomok): 12/3899; súpisová hodnota majetku: 1 000,- Eur;
· právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súpisným číslom 12 evidovaný na Liste vlastníctva 2.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
- meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
- dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
- trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý Súbor nehnuteľností - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej
kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
- adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
- čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
- obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Štefan Belan“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/261/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/261/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Milan Baláž, nar. 07.06.1957, bytom 022 01 Čadca, adresa na doručovanie Dom charity sv.
Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Milan Baláž nemá
žiaden majetok.

Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

170

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K097327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holčiaková Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Jaseno 89, 038 02 Turčianske Jaseno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/276/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Vlasta Holčiaková, nar. 07.07.1978, trvale bytom Dolné Jaseno 89, 038 02 Turčianske
Jaseno, prechodne bytom Necpaly 226, 038 12 Necpaly som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník
Vlasta Holčiaková nemá žiaden majetok.

Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K097328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajduk Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 257, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/254/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/254/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Štefan Hajduk, nar. 16.04.1956, trvale bytom Dunajov 257, 023 02 Dunajov som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Štefan Hajduk nemá žiaden majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K097329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Nosianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 452/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1954
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/75/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/75/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením, č. k. 1OdK/75/2019 zo dňa 13.03.2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Mgr.
Eva Nosianová, nar. 02.01.1954, bytom Partizánska 452/40, 039 01 Turčianske Teplice, do 30.11.2011
podnikajúceho pod obchodným menom Mgr. Eva Nosianová, s miestom podnikania Magurská 6145/53, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 46 271 848 (ďalej ako „úpadca“), rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Májová 1582/22, t.č. 17. novembra
3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586, do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu. Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 55/2019 zo dňa 19.03.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
15.01.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 15.01.2019,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 01.04.2019 a vlastného šetrenia Správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Mgr. Eva
Nosianová, nar. 02.01.1954, bytom Partizánska 452/40, 039 01 Turčianske Teplice, do 30.11.2011
podnikajúceho pod obchodným menom Mgr. Eva Nosianová, s miestom podnikania Magurská 6145/53, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 46 271 848, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mgr. Eva Nosianová, nar. 02.01.1954,
bytom Partizánska 452/40, 039 01 Turčianske Teplice, do 30.11.2011 podnikajúceho pod obchodným
menom Mgr. Eva Nosianová, s miestom podnikania Magurská 6145/53, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46
271 848, zrušuje.
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V Čadci, dňa 06.11.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K097330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/287/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/287/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Balážová – správca majetku dlžníka: Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale bytom Hlboké
3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš v zmysle ust. § 167j, ods. 1, z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR zverejňuje Súpis
majetku.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR, vychádzajúc zo
Zoznamu majetku, ktorý bol prílohou Návrhu na vyhlásenie konkurzu, a šetrení vykonaných správcom, správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať
konkurznej podstate v zmysle ustanovenia § 167h z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR.

JUDr. Alena Balážová – správca.

K097331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Dotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/293/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 9OdK/293/2019-20 zo dňa 19.09.2019 ustanovená do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Boris Dotko, nar. 20.03.1992, bytom Kafendova 3362/5, 038 61
Vrútky.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správcom a speňažením takéhoto majetku.“
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V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Boris Dotko, nar. 20.03.1992, bytom
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Boris Dotko, nar. 20.03.1992, bytom
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky, zrušuje.

JUDr. Alena Balážová - správca

K097332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Dotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/293/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/293/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Balážová – správca majetku dlžníka: Boris Dotko, nar. 20.03.1992, bytom Kafendova 3362/5, 038
61 Vrútky v zmysle ust. § 167j, ods. 1, z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR zverejňuje Súpis majetku.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR, vychádzajúc zo
Zoznamu majetku, ktorý bol prílohou Návrhu na vyhlásenie konkurzu, a šetrení vykonaných správcom, správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať
konkurznej podstate v zmysle ustanovenia § 167h z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR.

JUDr. Alena Balážová – správca.
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K097333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/287/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/287/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka
správcu S 568 (ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 7OdK/287/2019-20 zo dňa 10.09.2019
ustanovená do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale
bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správcom a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale
bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale
bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, zrušuje.

JUDr. Alena Balážová - správca
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K097334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/278/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca dlžníka Jozef Poliak, nar. 04.11.1984, trvale bytom Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý
Kríž, do 02.12.2014 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Poliak ELBA, s miestom podnikania Svätý Kríž
211, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 40 917 428 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Raková 683, 023 51 Raková v pracovných dňoch pondelok až piatok, v
čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s termínom nahliadnutia
možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na čísle 041/434 16 61, elektronickou poštou na
adrese: jsspravca@gmail.com alebo podaním do elektronickej schránky správcu.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K097335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 335/26, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 406 988
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: SVC s.r.o., so sídlom Nová 335/26, 010
01 Žilina, IČO: 36 406 988 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s
ods. 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 ZKR (t.j. vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený
v Tatra banka, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok podľa
ustanovenia § 32 ods. 3 v spojení s ods. 21 ZKR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K097336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/278/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/278/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Jozef Poliak, nar.
04.11.1984, trvale bytom Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž, do 02.12.2014 podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Poliak ELBA, s miestom podnikania Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 40 917 428 (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 1OdK/278/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Jozef Poliak, born 04.11.1984, address Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž, to 02.12.2014 name of
company Jozef Poliak ELBA, address Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž, ID: 40 917 428 (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No 1OdK/278/2019,
the bankruptcy was declared on the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa 28.10.2019.
Dňom 29.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 208/2019 on 28th of
october 2019. Bankruptcy was declared on 29th of october 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy
and Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 30.10.2019.
The date 30th of october 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration
of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jozef Šamaj, správca konkurznej podstaty
JUDr. Jozef Šamaj, trustee

K097337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bujnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihelné 485/3, 029 46 Sihelné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 748 693
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/90/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/90/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Lýdia Bujnová, nar. 28.02.1952, trvale bytom Sihelné 485/3, 029 46
Sihelné, podnikajúca pod obchodným menom Lýdia Bujnová, s miestom podnikania Sihelné 485/3, 029 46
Sihelné, IČO: 40 748 693 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 9OdK/90/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 103/2019 zo dňa 30.05.2019:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská značka

druh
EČV
vozidla

OPEL
Corsa-B
osobné
S93/CN11/0A01ARAFAB5

druh
karosérie

VIN

AB
NO422AZ W0L0SBF08X4410877 hatchback
3dv.

kategória
vozidla

farba

rok
spoluvl.
výroby podiel

M1

modrá 1999

1/1

súpisová
hodnota
(Eur)
890

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk. Správca pošle na požiadanie záujemcom aj fotografie
Predmetu speňažovania.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA 9OdK/90/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 9OdK/90/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

180

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu;

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušiť.

V Žiline, dňa 06.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K097338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lisko Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/280/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/280/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo Peugeot 605, VIN: VF36BTHY291041507, EČV: KM878AZ,
farba: zelená metalíza
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: výpis z evidencie vozidiel

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo Chrysler Grand Voyager, VIN: 1C8GYN1783Y556352, EČV:
KM707AN, farba šedá metalíza,
Súpisová hodnota majetku: 1 000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: výpis z evidencie vozidiel

V Žiline dňa 06.11.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K097339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1993 / 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
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Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/223/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Marian
Chovanec, bytom: Tajovského 5, 010 01 Žilina, dátum narodenia: 01. 12. 1972 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom
konaní vedenom pod sp. zn. 9OdK/223/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej
„ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru súpisových zložiek majetku
všeobecnej podstaty, vedených v súpise všeobecnej podstaty podľa ich špecifikácie nižšie:

Súpisová
zložka č.

Typ
majetku

Podstata

1

Pozemok

Všeobecná
podstata

2

Pozemok

Všeobecná
podstata

3

Stavba

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 442 m2, parcela
registra "C" č. 158/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom 1466.34
území Malé Ludince, obec: Malé Ludince, okres: Levice,
zapísaný na LV č. 88
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku záhrady, s výmerou 802 m2, parcela registra "C" č.
262/14, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Malé 2660.64
Ludince, obec: Malé Ludince, okres: Levice, zapísaný na
LV č. 88
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na stavbe rodinný dom, súpisné č. 48, postavenej na parcele č.
158/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malé 4950.00
Ludince, obec: Malé Ludince, okres: Levice, zapísaný na
LV č. 88

Majetok
Stav tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

Nie

Nie

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku spoločne ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „9OdK/223/2019 – 1. Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 9.076,98 EUR (slovom deväťtisícsedemdesiatšesť Eur
a deväťdesiatosem eurocentov). Minimálna výška ponuky, s ktorou sa môžu záujemcovia uchádzať o kúpu
Predmetu speňažovania je stanovená na 9.076,98 EUR (slovom deväťtisícsedemdesiatšesť Eur a
deväťdesiatosem eurocentov).

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom na účet správcu vedený v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25 7500
0000 0040 1253 2248 s uvedením správy pre príjemcu: 9OdK/223/2019 – 1. kolo. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Kupujúci bude znášať akékoľvek a všetky náklady spojené s uzavretím
kúpnej zmluvy a prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho, vrátane prípadných nákladov na osvedčenie
podpisov a vrátane nákladov katastrálneho konania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Bratislave, dňa 06. 11. 2019

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca
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K097340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Feranec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 256/50-63, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/184/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Feranec, nar. 11.07.1975, trvale bytom Medvedzie 256/50,
027 44 Tvrdošín (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 3OdK/184/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 166/2019 zo dňa
28.08.2019:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č. kat. územie
1850
1851
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315

Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská

obec
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská

parc. č.

parc.
reg.

druh pozemku

výmera
m2

v spoluvl.
podiel

súpisová
(Eur)

2193

E

trvalý trávnatý porast

8544

351/1053

68,07

2411

E

trvalý trávnatý porast

20845

1/4

124,55

1317

E

orná pôda

1305

1/80

2,71

1820/1 E

orná pôda

48

1/80

0,10

1820/2 E

orná pôda

76

1/80

0,16

1969

E

trvalý trávnatý porast

33717

1/80

10,07

2105

E

orná pôda

5713

1/80

11,85

2106

E

orná pôda

876

1/80

1,82

2188

E

trvalý trávnatý porast

22806

1/80

6,81

2189

E

trvalý trávnatý porast

1530

1/80

0,46

2615

E

trvalý trávnatý porast

22273

1/80

6,65

2648

E

trvalý trávnatý porast

7653

1/80

2,29

2900

E

orná pôda

16646

1/80

34,52

2941

E

trvalý trávnatý porast

1908

1/80

0,57

2942

E

trvalý trávnatý porast

3121

1/80

0,93

2943

E

trvalý trávnatý porast

2960

1/80

0,88
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1315
1315
1267
1267
1267

Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora

Jasenica
Oravská
Jasenica
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora

Konkurzy a reštrukturalizácie
2943

E

trvalý trávnatý porast

2960

1/80

0,88

3101

E

trvalý trávnatý porast

7172

1/80

2,14

21245 C
24246/1 C
21246/2 C

lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
zastavaná
plocha
nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

58294
232106
312495

35/226880
35/226880
35/226880

8,99
35,81
1,17

10860

35/226880

3,10

255

35/226880

0,07

1053

35/226880

0,30

3940

35/226880

1,12

193

35/226880

0,06

20

35/226880

0,01

349

35/226880

0,10

1773
592
3158
6085
1880
201370

35/226880
35/226880
35/226880
35/226880
35/226880
35/226880

0,27
0,09
0,90
0,94
0,29
0,75

403

35/226880

0,12

177954
3470
1013503
352431
53341
2114
1736

35/226880
35/226880
35/226880
35/226880
35/226880
35/226880
35/226880

27,45
0,54
3,78
54,37
0,20
0,01
0,01

1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/1 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/2 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/4 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/5 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/6 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/7 C
1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21250/8 C
1267
1267
1267
1267
1267
1267

Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora

Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora

21270
21272
21274
21279/1
21279/2
21281/1

C
C
C
C
C
C

1267 Oravská Polhora Oravská Polhora 21281/2 C
1267
1267
1267
1267
1267
1267
1267

Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora

Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
Oravská Polhora
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21281/3
21287
21289
21290/1
21290/2
21290/3
21290/4

C
C
C
C
C
C
C

a
a
a
a
a
a
a

a

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Pozemky“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Pozemky sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
3OdK/184/2019 – A – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 3OdK/184/2019 – A“.

D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň
lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu.

F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), ako aj
neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

I.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

J.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 06.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K097341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Turčiansky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/246/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/246/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľuboš
Turčiansky, bytom: Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, dátum narodenia: 04. 06. 1982 (ďalej len
„Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 7OdK/246/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru
súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty, vedených v súpise všeobecnej podstaty podľa ich
špecifikácie nižšie:

Súpisová
zložka č.

Typ
majetku

1

Všeobecná
Pozemok
podstata

2

Stavba

Všeobecná
podstata

3

Pozemok

Všeobecná
podstata

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku trvalý trávny porast, s výmerou 147 m2, parcela registra
"E" č. 572/3, nachádzajúcom sa v katastrálnom území 487.67
Horný Štefanov, obec: Štefanov na Oravou, okres:
Tvdošín, zapísaný na LV č. 573
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na stavbe rekreačná chata, súpisné č. 147, postavenej na pozemku,
parcelné č. 115, nachádzajúcom sa v katastrálnom území 4950.00
Horný Štefanov, obec: Štefanov na Oravou, okres:
Tvdošín, zapísaný na LV č. 469
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na pozemku trvalý trávny porast, s výmerou 142 m2, parcela registra
"E" č. 571, nachádzajúcom sa v katastrálnom území 942.17
Horný Štefanov, obec: Štefanov na Oravou, okres:
Tvdošín, zapísaný na LV č. 571
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 145 m2, parcela

Majetok
Stav tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

Nie

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 145 m2, parcela
registra "E" č. 572/2, nachádzajúcom sa v katastrálnom 962.08
území Horný Štefanov, obec: Štefanov na Oravou, okres:
Tvdošín, zapísaný na LV č. 1264

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku spoločne ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „7OdK/246/2019 – 1. Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 7.341,92 EUR (slovom sedemtisíctristoštyridsaťjeden Eur
a deväťdesiatdva eurocentov). Minimálna výška ponuky, s ktorou sa môžu záujemcovia uchádzať o kúpu
Predmetu speňažovania je stanovená na 7.341,92 EUR (slovom sedemtisíctristoštyridsaťjeden Eur a
deväťdesiatdva eurocentov).

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25 7500
0000 0040 1253 2248 s uvedením správy pre príjemcu: 7OdK/246/2019 – 1. kolo. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Kupujúci bude znášať akékoľvek a všetky náklady spojené s uzavretím
kúpnej zmluvy a prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho, vrátane prípadných nákladov na osvedčenie
podpisov a vrátane nákladov katastrálneho konania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Bratislave, dňa 06. 11. 2019

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K097342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Svinčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivý Kút 636, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/37/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ján Svinčiak, nar. 23.11.1956, bytom Krivý Kút 636, 034 73
Liptovská Osada, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01
Žilina, oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K097343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žobrák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 49, 033 01 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/59/2018 S1446
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
8OdK/59/2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa úpadcu: MVDr. Žobrák František, nar. 28.2.1945, bytom Jamník 49,
oznamuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o ďalšiu súpisovú zložku nasledovne:
Cenné papiere: akcie, ISIN SK1110000140, kmeňová, na meno
počet: 10ks
Emitent: 0017147077, Investičný fond REGIÓNFOND Slovenskej poisťovne a.s. Košice, Tajovského 1, 040 01
Košice
Nominálna hodnota: 1.000 SKK / 1 kus
Súpisová hodnota: 1 EUR / 1 kus, celkom 10 EUR
Zapísaný: 04.09.2018
Poznámka: Emitent zrušený 30.10.1998 s prechodom všetkých práv a povinností na Poliklinika Vidiek, akciová
spoločnosť Košice. Poliklinika Vidiek, a.s. Košice premenovaná na PV Invest, a.s. na základe VZ zo dňa
04.10.2000 bola spoločnosť zrušená likvidáciou.

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K097344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňuš Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Poriečie 1339 / 99, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/228/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/228/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka Kamil Beňuš, nar. 18.07.1967, bytom Ulica Poriečie 1339/99, 029 56
Zákamenné, sp. zn. 1OdK/228/2018 vyhotovila a zverejňuje v súlade s § 167j ods. 1 ZKR súpis všeobecnej
podstaty:
poradové
číslo
súpisovej
zložky majetku
1
2
3
4
5

opis hnuteľnej veci - zbrane používané

Značka

Model

kaliber

Kategória Súpisová hodnota

malokalibrovka
guľovnica opakovacia
guľovnica opakovacia
broková kozlica
broková dvojka

ČZ Uhr. Brod
Zbrojovka Brno
Hornet
Bajkal
Hubertus

ČZ 455 Amerikan
ZKK 600
ZK W 465
IŽ-27 - E
Hubertus

22 LR
7 x 64
5,6 x 35 R
12-76 /12-76
16 - 16

C
C
C
C
C

120
300
350
250
220

€
€
€
€
€

Deň zápisu: 25.10.2019
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Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Ing. Elena Fioleková, správca

K097345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 335/26, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 406 988
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: SVC s.r.o., so sídlom
Nová 335/26, 010 01 Žilina, IČO: 36 406 988 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 19.12.2019 (štvrtok)
o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti kancelárie Správcu pre Žilinský kraj na adrese
Revolučná 10, 010 01 Žilina.
Prezentácia veriteľov sa začne o 09:45 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.

V Žiline dňa 07.11.2019

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K097346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRODING Banská Bystrica spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 225 388
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
PRODINDG Banská Bystrica, spol. s.r.o. „v konkurze“, IČO: 30 225 388, Janka Kráľa 6, 974 01 Banská
Bystrica, v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 zákona. č. 7/2005 Z.z. na základe písomného súhlasu príslušného
orgánu zo dňa 29.10.2019, vylučuje zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovnú zložku majetku:

Označenie súpisovej zložky majetku:
Cenný papier; Hromadná akcia na meno v počte akcií: 280 ks; Menovitá hodnota akcie (ks): 33,1939 Eur
Emitent:

COIMEX Invest a.s.,
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 562 949

Výška istiny:

9.294,30 Eur

Súpisová hodnota majetku:

9.294,30 Eur

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):

1/1

Prvá arbitrážna k.s.,
správca Úpadcu

K097347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/636/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Veselovský, nar. 25.06.1967, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Svätý Anton; obchodné meno Milan Veselovský, s miestom podnikania Svätý Anton 9, 96972 Svätý Anton,
IČO: 40 042 804 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zástupcu veriteľov, vyhlasuje 3.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Dlžníka, zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: MERCEDES-BENZ C 250 202/H215B0/EEAA250, EVČ: BS 776AK, VIN:
WDB2021881F981077; Rok výroby: 2000; Farba: strieborná metalíza svetlá, Stav vozidla: primerané používaniu,
Súpisová hodnota majetku: 400,- Eur;

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť
urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Milan
Veselovský“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.
V prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/636/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Veselovský, nar. 25.06.1967, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72
Svätý Anton; obchodné meno Milan Veselovský, s miestom podnikania Svätý Anton 9, 96972 Svätý Anton,
IČO: 40 042 804 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zástupcu veriteľov, vyhlasuje 3.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Dlžníka, zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: príves nákladný: SPORT JACHT Sport Jacht PS 400.7/-/-; EVČ: BS 289YB; VIN: 155; Stav
opotrebovanosti: primerané používaniu; Farba: hnedá; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Súpisová
hodnota majetku: 150,- Eur.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť
urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
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slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Milan
Veselovský“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.
V prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pušková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 3513/12, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/348/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/348/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Pušková, nar.: 26.12.1955, Internátna 3513/12,
974 04 Banská Bystrica, (ďalej aj ako len „Dlžník“),v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnosti vo vlastníctve Dlžníka, ktorá je zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Stavba
LV č. Druh stavby Katastrálne územie Postavená na parcele registra „C“ číslo

Súpisné číslo

2857 Rodinný dom Podlavice

3684

1568

Podiel
1/7

Súpisová hodnota v Eur
1500,-€

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

198

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
- meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
- dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
- trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý Súbor nehnuteľností - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej
kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
- adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
- čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
- obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Eva Pušková“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K097350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhanová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno -, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/581/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/581/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Veronika Vilhanová,
bytom Mesto Brezno, adresa na doručovanie: J. Horvátha 881/55A, 967 01 Kremnica, nar. 28.11.1989 (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K097351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poličeková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1957
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/699/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/699/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Janka Poličeková, nar. 07.02.1957, trvale bytom Radvanská 6023/25, 974 05 Banská Bystrica; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Janka Poličeková PORTÁŠ, s miestom podnikania Radvanská 25, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 30 562 601 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 04.11.2019
Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
DÔVERA
a.s.
DÔVERA
a.s.
DÔVERA
a.s.

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Prihlásená
suma
Bratislava 851 01 Slovenská republika 6 769,22 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 60,00 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 1 148,20 €

suma

–

Celková

LawService Recovery, k.s., správca

K097352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dani Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 58, 986 01 Čamovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1971
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/794/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/794/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefan Dani, nar. 25.11.1971, Čamovce 58, 986 01 Fiľakovo, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 31.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47 Slovenská republika 339,15 €

KORE management, k.s., správca

K097353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kružliaková Šamajová Ľuboslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/996/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/996/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ľuboslava Kružliaková Šamajová, nar. 15.02.1974, Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 205/2019 zo dňa
23.10.2019 (K093710).
Výmera
m2

Druh
Trvalý
porast

trávnatý
1286

v

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Čadca Horelica

Č. LV

Parcelné
číslo

4171 3651/7

Spoluvlastnícky
úpadcu
1/2

podiel Súpisová
hodnota
4984,- €

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ľuboslava Kružliaková Šamajová –
NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 4171 - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym
kalendárnym dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok,
predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do
skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú
ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC:
BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 4171 Ľuboslava Kružliaková Šamajová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná
na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna
cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K097354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Naďa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 23/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/29/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/29/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Naďa Kováčová, nar. 11.12.1988, Dukelských hrdinov 23/7, 96501 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
50,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K097355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 119, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1955
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/860/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/860/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj hnuteľnú vec dlžníka, a to:
Por. č.

Druh
veci

hnuteľnej

1.

Motorové vozidlo

Popis hnuteľnej veci

Hodnota v €

Škoda Felicia EGF613, VIN: TMBEGF613W7736300, 1599 cm3, cca 234.331 km, rok výroby 1997,
700,farba zelená

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese dusan.paulik@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/860/2019, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom a (b)
vyhlásenie, že zaplatia všetky potrebné poplatky za zmenu vlastníka a držiteľa vyššie uvedeného vozidla
v evidencii vozidiel.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K097356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svitavská 903 / 12, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1170/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1170/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Druh podania:

Deň vydania: 11.11.2019

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Lukáš
Sládek, nar. 22.06.1982, Svitavská 903/12, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019 (K082400).
Číslo
položky
1

Popis
Príves nákladný
Domáca výroba

Počet
ks

Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
dlžníka

1

19060

BS811YA

1984

jazdené

1/1

podiel Súpisová
hodnota v €

zn.
50,- €

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých častí. Správca súčasne
upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je
povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z
miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Lukáš Sládek – HNUTEĽNÁ VEC - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK52 0900 0000 0050 5974 4592 ,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec - Lukáš Sládek“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľnej veci,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K097357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/753/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/753/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Roman
Vereš, nar. 12.01.1976, trvale bytom Mesto Banská Bystrica , 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa
01.10.2019 (K087529).
Číslo
položky

Popis

Počet
ks

1

Notebook zn. Lenovo ideapad
1
110-15IBR

Výrobné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

používaný

1/1

170,- €

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých častí. Správca súčasne
upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je
povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z
miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
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adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Roman Vereš – HNUTEĽNÁ VEC - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK52 0900 0000 0050 5974 4592 ,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec - Roman Vereš“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľnej veci,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca
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K097358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/755/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/755/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka:
Eugen Botoš, nar. 11. 12. 1970, trvale bytom Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Eugen Botoš, s miestom podnikania: Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, IČO: 43 688 071,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Eugen
Botoš, nar. 11. 12. 1970, trvale bytom Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Eugen Botoš, s miestom podnikania: Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, IČO: 43 688 071 k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K097359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Anderkóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 12, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/856/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/856/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 ako správca dlžníka Martina Anderkóová, dátum
narodenia 29.04.1990, Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, obchodné meno – Martina
Anderkóová – Tina, s miestom podnikania Mánesovo nám. 1232/5, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská
republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze
vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 235
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 2.327 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Lenka
Katastrálne územie: Lenka
Číslo listu vlastníctva: 165
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/8
Súpisová hodnota: 200 EUR
Dátum zapísania: 31.10.2019

K097360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 418 / 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/786/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/786/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu
S 1925, správca dlžníka: Mária Bódyová, nar. 14. 08. 1972, Janka Kráľa 17, 984 01 Lučenec zistila, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.04.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného
vyhlásenia dlžníka zo dňa 24.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Bódyová, nar. 14. 08. 1972,
Janka Kráľa 17, 984 01 Lučenec zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K097361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1985
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
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Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/159/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
V konkurznom konaní dlžníka Ján Pokoš, nar. 07. 06. 1985, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince,
podnikajúci pod obchodným menom: Ján Pokoš, s miestom podnikania: Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince,
IČO: 51 049 040, konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/159/2019 bolo správcom
v Obchodnom vestníku SR č. OV 205/2019 zo dňa 23.10.2019 zverejnené 3. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej veci rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza
hodnota v €
Renault Laguna
1998
opotrebované
VF1B5680518914489 VK618AX
Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince 200,00
Spolu súpisová hodnota
200,00,- €

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 04.11.2019. Dňa 06.11.2019
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné“
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

K097362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/917/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/917/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28 , 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669,
správca dlžníka: Ružena Zacharová, Ulica Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť, nar.: 7. 12. 1975, v zmysle § 167l ods.
5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
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ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK43 0900
0000 0051 4915 3825, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 0004; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Ružena Zacharová

K097363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/917/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/917/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Solutio insolvenčný správca, k.s., sídlem Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, správca úpadcu:
Ružena Zacharová, bytem Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť, Slovenská republika, dat. nar.: 7. 12. 1975, oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP
74/28 , 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

e-mail: spravcasolutio@gmail.com
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Ružena Zacharová

K097364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9 / 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/10/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

211

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

HNUTEĽNÉ VECI
Popis

Rok výroby Súpisová
Eur
Osobné motorové vozidlo CITROEN BERLINGO, VIN: VF7GJNFUB93264768, EČ: 2005
2.000,BR056AU
Osobné motorové vozidlo CITROEN XSARA, VIN: VF7N1NFUB73853427, EČ: BR717AO 2004
1.700,Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, VIN: TMBDX41U498847723, EČ: BR714BE 2009
6.600,-

hodnota

v poznámka

PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Dlžník

IČO

Národná energetická, a.s.
Národná energetická, a.s.
Národná energetická, a.s.
Národná energetická, a.s.
Národná energetická, a.s.
Národná energetická, a.s.
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
REMONT, spoločnosť
Košice
METALNET, s.r.o.

s ručením
s ručením
s ručením
s ručením
s ručením
s ručením
s ručením

STEFE Zvolen, s.r.o.
HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.

35
118
35
118
35
118
35
118
35
118
35
118
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
obmedzeným, 17
401
36
568
31
300
36
543

Adresa
751 Vilová 2, Bratislava

Číslo faktúry Dlžná suma
Eur
20190306
998,52

751 Vilová 2, Bratislava

20190307

182,52

182,52

751 Vilová 2, Bratislava

20190207

79,2

79,2

751 Vilová 2, Bratislava

20190228

106,27

106,27

751 Vilová 2, Bratislava

20190244

2461,65

2461,65

751 Vilová 2, Bratislava

20190245

162,36

162,36

080 Lesná 16, Poproč

20190180

3088,8

3088,8

080 Lesná 16, Poproč

20190198

4340,84

4340,84

080 Lesná 16, Poproč

20190223

26843,46

26843,46

080 Lesná 16, Poproč

20190235

620,58

620,58

080 Lesná 16, Poproč

20190247

745,52

745,52

080 Lesná 16, Poproč

20190254

3171,94

3171,94

080 Lesná 16, Poproč

20190255

32699,26

32699,26

636 Mostárenská 9,
Brezno
612 Unionka 54, Zvolen

20190288

9927,6

9927,6

20190233

63,84

63,84

045 Bystrá 108, Bystrá

20190283

137,21

137,21

85629,57

85629,57

Celkom:

v Súpisová hodnota v
Eur
998,52

Iná majetková hodnota
popis
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu

Suma v Eur Súpis. hodnota v Eur
1.500,1.500 ,-

NEHNUTEĽNOSTI - pozemky
Druh

Výmera Obec,
štát

Názov katastrálneho Číslo
listu Spoluvlastnícky
územia
vlastníctva
podiel

Parcelné
číslo

Súpisová
hodnota
v Eur
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Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha 539 m2 Brezno,
SR
plocha 646 m2 Brezno,
SR
plocha 79 m2 Brezno,
SR
plocha 1400 m2 Brezno,
SR
plocha 1462 m2 Brezno,
SR

Konkurzy a reštrukturalizácie
Brezno

11717

1/23

Brezno

11717

1/23

Brezno

11717

1/23

Brezno

11698

1/19

Brezno

11698

1/19

Deň vydania: 11.11.2019
C-KN
846/20
C-KN
846/21
C-KN
846/35
C-KN
841/59
C-KN
841/60

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K097365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/917/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/917/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 2. 10. 2019 ako správca dlžníka: Ružena Zacharová,
bytom Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť, Slovenská republika, dat. nar.: 7. 12. 1975 (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/917/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
2. 10. 2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Solutio insolvenčný
správca, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669 alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
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na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ružena Zacharová, Ulica Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť, born.: 7. 12. 1975 (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trnava (District Court), No.
36OdK/139/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 2. 10. 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Solutio insolvenčný
správca, k.s., sídlem Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669 or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6. 11. 2019
In Zvolen, 6. 11. 2019
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Ružena Zacharová
Solutio insolvenčný správca, k.s., trustee Ružena Zacharová

K097366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpelná 209, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/452/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/452/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Elemír Samko, dátum narodenia 12.04.1964, trvale bytom na ulici Kúpelná 209, 049 16 Jelšava, Slovenská
republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
súboru majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku
všeobecnej podstaty dňa 24.05.2019 in concreto
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Záhrada
Parcelné číslo: 197
Výmera: 216 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Katastrálne územie: Jelšava
Číslo listu vlastníctva: 284
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 200/2
Výmera: 38 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Katastrálne územie: Jelšava
Číslo listu vlastníctva: 284
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 90 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 202
Výmera: 58 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Katastrálne územie: Jelšava
Číslo listu vlastníctva: 284
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 140 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 203
Výmera: 121 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Katastrálne územie: Jelšava
Číslo listu vlastníctva: 284
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 280 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - stavba
Popis stavby: Rodinný dom
Súpisné číslo: 78
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

217

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

Číslo listu vlastníctva: 284
Katastrálne územie: Jelšava
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 4.000 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 205
Výmera: 249 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelšava
Katastrálne územie: Jelšava
Číslo listu vlastníctva: 286
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/10
Súpisová hodnota: 570 EUR
Dátum zapísania: 24.05.2019
ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“). Správca s ohľadom na výšku súpisovej hodnoty jednotlivých
súpisových zložiek majetku tvoriacich Predmet speňažovania, ktorá ani pri jednej súpisovej zložke majetku
nepresiahla sumu vo výške 5.000 EUR a vychádzajúc zo skutočnosti, že Predmet speňažovania nie je tvorený
súpisovou zložkou majetku, vo vzťahu ku ktorej bola Dlžníkom uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia,
speňažuje Predmet speňažovania ako hnuteľnú vec.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne Správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 2OdK/452/2019 NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „24522019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. V zmysle ust. § 167s ZKR Správca nie je pri speňažovaní Predmetu speňažovania viazaný predkupným
právom.
12. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania do katastra nehnuteľností.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod Predmetu speňažovania
v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
16. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny vyhodnotí s odbornou starostlivosťou ako zjavne neprimerane nízku.
K097367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gergeľ Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 8881 / 63, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/809/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/809/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Roman Gergeľ, nar. 16.10.1973, A. Hlinku 8881/63, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019 (K087530).
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 40% v spoločnosti G-global s.r.o. so 2 639,- €
sídlom Priehradná 8, 962 33 Budča, IČO: 31336591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 36022/S

(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Roman Gergeľ – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK4409000000005155121053, BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Vyrovnací podiel - Roman
Gergeľ“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. Návrh záujemcu nesmie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca

K097368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagó Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904 / 24, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/945/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/945/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Róbert Bagó, bytem
Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, dat. nar.: 13.12.1978, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421 45 202 89 38
e-mail: office@skpks.sk

K097369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ondrejšíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 198/12, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1947
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/462/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/462/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Ondrejšíková, nar. 29. 03. 1947, trvale bytom Višňová 198/12, 982
01 Tornaľa - Stárňa, konanie vedené na OS BB č. k. 5OdK/462/2019, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, a to: Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV č. 455 a LV č. 324
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 455, kat. územie: Malatiná, obec MALATINÁ, okres Dolný Kubín
Stavby:
P.č. Popis Stavby Súpisné číslo Ulica Parc. číslo LV Okres, Obec, Kat. územie
1
Rodinný dom
265
92
455 Dolný Kubín, MALATINÁ, Malatiná
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
1/4

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 324, kat. územie: Malatiná, obec MALATINÁ, okres Dolný Kubín
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV Okres, Obec, Kat. územie
2
92
zastavaná plocha a nádvorie 690
324 Dolný Kubín, MALATINÁ, Malatiná
3
93
záhrada
484
324 Dolný Kubín, MALATINÁ, Malatiná
Súpisová hodnota

Hodnota v €
4.500,00
4.500,00

Spoluvl. podiel Hodnota v €
77/468
250,00
77/468
150,00
400,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 54622019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Ondrejsikova“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/462/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV 455 a 324)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K097370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9 / 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/10/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Č.k. 5K/10/2019 úpadca PIPECO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 005 932, so sídlom Mostárenská 9, 977 01
Brezno
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Danový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica

NEHNUTEĽNOSTI

Druh

Výmera Obec, štát

Pozemok-Zastavaná
a nádvorie

plocha 238 m2

Názov
Číslo
listu Spoluvlastnícky
katastrálneho vlastníctva podiel
územia
Mýto
pod Mýto
pod 141
1/1
Ďumbierom, Ďumbierom
SR

Parcelné Súpisová
číslo
hodnota
v Eur
C-KN
1129

Poznámka

49.000,Stavba
REKREAČNÁ
CHATA (s.č.416) postavená
na pozemku parc.č. C-KN
1129

Mýto
pod Mýto
pod 141
Ďumbierom, Ďumbierom, SR
SR

1/1

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K097371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5939 / 72, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1970
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/283/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/283/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Roman Bartoš, nar. 24. 02. 1970, trvale bytom Sládkovičova 72, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno
- Roman Bartoš - ROMAN, s miestom podnikania Orenburská 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34254030 (ďalej
len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
180,- €

KORE management, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

224

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

K097372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagó Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904 / 24, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/945/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/945/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 4. 10. 2019 ako správca dlžníka: Róbert Bagó, bytom
Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, dat. nar.: 13. 12. 1978 (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/945/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
4. 10. 2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., sídlom
Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
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uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Róbert Bagó, Ulica Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, born.: 13. 12. 1978 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trnava (District Court),
No. 36OdK/139/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 4. 10. 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., sídlom Námestie
SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
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alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6. 11. 2019
In Zvolen, 6. 11. 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K097373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagó Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904 / 24, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/945/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/945/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP , 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Róbert Bagó,
Ulica Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, nar.: 13. 12. 1978, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 0001; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Róbert Bagó
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K097374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potančok Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 307 / 1, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Patrik Potančok, nar. 06.07.1989, Družstevná 307/1, 985 56 Tomášovce (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa
01.10.2019 (K087535).
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti FalcoRed, spol. s r.o. so sídlom Klincová 2136/35, 821 08 6 640,- €
Bratislava, IČO: 36467162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12231/P

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Patrik Potančok – Obchodný podiel - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK66 0900 0000 0051 3311 3685,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Patrik
Potančok“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
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6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle
správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: office@insolvencyservices.sk
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K097375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Záslavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1961
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/87/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/87/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznam o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky
majetku:
·
·

Stavba, Popis: hospodárska budova; Štát: Slovenská republika; Okres: Žiar nad Hronom; Obec: Slaská;
Katastrálne územie: Slaská; List vlastníctva č. 1053; na parcele číslo: 191/1; Spoluvlastnícky podiel: 1/2;
Spoluvlastnícky podiel: ½, Súpisová hodnota: 500,00 EUR;
Stavba, Popis: hospodárska budova; Štát: Slovenská republika; Okres: Žiar nad Hronom; Obec: Slaská;
Katastrálne územie: Slaská; List vlastníctva č. 1053; na parcele číslo: 191/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/2;
Spoluvlastnícky podiel: ½, Súpisová hodnota: 500,00 EUR.

Deň vylúčenia: 06.11.2019.
Dôvod vylúčenia: Pro ohodnocovaní vyššie uvedených stavieb bolo zistené, že stavby evidované na Liste
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vlastníctva č. 1053 pre katastrálne územie Slaská „in concreto“ (a) stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele
č. 191/1, hospodárska budova a (b) stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 191/2, hospodárska budova
neexistujú, t.j. boli odstránené a uvedený stav je zachytený v Znaleckom posudku č. 186/2019 vypracovaným
znalcom Ing. Ľudmilou Beczányiovou, Ul. Jána Kollára 565/35 A, 967 01 Kremnica, ev. číslo znalca: 910178 zo
dňa 05.06.2019, ktorý Správcovi predložila spolu s uplatnením práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnená osoba, Obec Slaská, Slaská 17, 966 22 Lutila, Slovenská republika, IČO: 00 320 994.
Podľa ust. § 46 ods. 8 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „Katastrálny zákon“): „Pri výmaze
stavby alebo podzemnej stavby z katastra, ktorá zanikla, sa predkladá listina podľa osobitného predpisu15) a
potvrdenie obce, že stavba bola odstránená alebo neexistuje. Ak stavbe alebo podzemnej stavbe nebolo určené
súpisné číslo, predkladá sa len potvrdenie obce, že stavba alebo podzemná stavba bola odstránená alebo
neexistuje.“
Za účelom výmazu (i) stavby bez súpisného čísla stojacej na parcele č. 191/1, hospodárska budova a (ii) stavby
bez súpisného čísla stojacej na parcele č. 191/2, hospodárska budova z Listu vlastníctva č. 1053 pre katastrálne
územie Slaská a ich následného vylúčenia z konkurznej podstaty Správca požiadal Obec Slaská o vydanie
potvrdenia, že dotknuté stavby neexistujú. Obec Slaská, IČO: 00 320 994, Slaská č. 17, 966 22 Lutila dňa
19.08.2019 do elektronickej schránky Správcu doručila Potvrdenie zo dňa 16.08.2019, ktorým potvrdila, že
dotknuté stavby (i) stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 191/1, hospodárska budova a (ii) stavba bez
súpisného čísla stojaca na parcele č. 191/2, hospodárska budova z Listu vlastníctva č. 1053 pre katastrálne
územie Slaská neexistujú. Následne Správca Dlžníka v súlade s ust. § 46 ods. 8 Katastrálneho zákona navrhol,
aby tieto stavby Okresný úrad Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, SNP 118, 965 1 Žiar nad Hronom vymazal
z Listu vlastníctva č. 1053 pre k.ú. Slaská a ktoré stavby boli z dotknutého listu vlastníctva vymazané.

K097376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ostrolucký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica - Uľanka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/152/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/152/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 ako správca dlžníka Jozef Ostrolucký, dátum
narodenia 15.07.1957, trvale bytom na ulici Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica - Uľanka, Slovenská
republika, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Ostrolucký – KARATE – REIKI – DO, s miestom
podnikania na ulici Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 34 256 270
(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: Cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
00 606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

K097377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Abrahámová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 123, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/810/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/810/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Vladimír Vanko - správca

K097378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/300/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/300/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/300/2019 z 21.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Stieranka, nar. 28. 03. 1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa
na doručovanie Okružná 160/31, 962 71 Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33 303 339. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
61/2019 dňa 27.03.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že po splnení rozvrhu
výťažku sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Jozef Stieranka, nar. 28. 03.
1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na doručovanie Okružná 160/31, 962 71
Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33
303 339,, zrušuje.

Rimavská Sobota, 06.11.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K097379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Záslavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1961
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/87/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/87/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov
Správca dlžníka Ružena Záslavová, nar. 25.11.1961, trvale bytom Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen týmto
v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.

K097380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tetyana Blahunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebedín 48, 974 01 Banská Bystrica, Sebedín -Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1590 správca konkurznej podstaty
dlžníka: Tetyana Blahunková, nar. 26. 07. 1978, trvale bytom Sebedín 48, 974 01 Banská Bystrica, SebedínBečov, obchodné meno - Tetyana Blahunková, s miestom podnikania Boženy Němcovej 872/9, 990 01
Veľký Krtíš, IČO - 47547499, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K097381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 688/55, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/321/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/321/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Darina Balážová, dátum narodenia 13.05.1962, trvale bytom Internátna
688/55, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K097382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 416/15, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/248/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Katarína Grešková,
Družstevná 416/15, 991 22 Bušince, nar. 20.01.1980 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K097383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plešková Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 5680/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/824/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/824/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marianna Plešková, nar. 29. 06. 1977,
trvale bytom Ulica Vajanského 2943/34, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Marianna Plešková, s miestom podnikania Viedeň, Rakúsko, IČO: 4431290677, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 06.11.2019 si prihlásil prihláškou
po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., nezabezpečenú pohľadávku v celkovej
sume: 2 336,21 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 06.11.2019.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K097384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvého slovenského gymnázia 536 / 1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/863/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/863/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Jozefína Ferková, nar. 24.06.1978, trvale bytom Prvého Slovenského Gymnázia 536/1, 050 01
Revúca, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/863/2019, týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
Prihláška pohľadávky pod. por. č. 1, veriteľa: Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, Revúca, SR, IČO:
00328693, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 412,91 €. Vyššie uvedená
pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 2.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K097385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 218 / 54, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/940/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/940/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Kmeť, nar. 26. 08. 1969, trvale
bytom Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, na korešpondenčnej adrese Kalinčiakova 20, 974 05 Banská
Bystrica, obchodné meno - Peter Kmeť, s miestom podnikania Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, IČO –
34991727, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

Hnuteľný majetok – motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 203/2019 pod
K093109 dňa 21.10.2019.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
NISSAN PRIMERA
1.
Šedá metalíza

VIN

Rok výroby

Stav

Súpisová hodnota

SJNBDAP10U0400563

1998

Nepojazdné, poškodené, hrdzavé

100,00 EUR

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, dopravného
inšpektorátu, uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
2OdK/940/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 2OdK/940/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 29402019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty, t. j. 50,00
EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a všetky náklady spojené s nadobudnutím hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva
a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Rovnako ako aj náklady spojené s prepravou
hnuteľného majetku – motorového vozidla, nakoľko je motorové vozidlo nepojazdné.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K097386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/867/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/867/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Júlia Oláhová, nar. 03. 09. 1968, trvale
bytom Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

Hnuteľný majetok - motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 203/2019 pod
K093110 dňa 21.10.2019.

Por. Popis hnuteľnej veci
č.
1.

VIN

Dátum
prvej Stav
evidencie v SR
Pojazdné, opotrebovaný
OPEL
VECTRA-B-CC,
W0L000038T7553896 1996
v 11./2019 a EK končí
farba biela, AA sedan
odometra: neznámy

Súpisová
hodnota (€)
stav, TK končí
v 10./2019, stav 700,-

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci, dopravného inšpektorátu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
5OdK/867/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 5OdK/867/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 58672019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty, t. j.
350,00 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a všetky náklady spojené s nadobudnutím hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva
a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Rovnako ako aj náklady spojené s prepravou
hnuteľného majetku – motorového vozidla.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K097387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Csongor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 562, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/935/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/935/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 (ďalej len „Správca“)
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Csongor
Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovými zložkami pod č. 1- 28
zverejnený v OV pod č. 214/2019, deň vydania 06.11.2019:
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

Súpisové zložky č. 1-28

č. súp.
Podstata
zložky

Názov

Súpisová
Druh
Výmera
hodnota
Obec
pozemku [m2]
[EUR]
Trvalé

Názov
Kód
Číslo Číslo Spoluvlastnícky
katastrálneho
Zabezpečenie
štátu
LV
parcely podiel dlžníka
územia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
17

18
19

20

21

22
23
24

25

26
27
28

Všeobecná Pozemok
8,32
podstata
č. 301/1

Konkurzy a reštrukturalizácie
Trvalé
trávne
porasty

Čakanovce SVK Čakanovce

659

301/1

1/4

Nie

Orná pôda 29

Čakanovce SVK Čakanovce

659

553

1/4

Nie

Orná pôda 518

Čakanovce SVK Čakanovce

659

571

1/4

Nie

Trvalé
trávne
porasty

2920

Čakanovce SVK Čakanovce

659

810

1/4

Nie

Orná pôda 5647

Čakanovce SVK Čakanovce

659

895

1/4

Nie

Orná pôda 5873

Čakanovce SVK Čakanovce

659

978

1/4

Nie

Trvalé
trávne
porasty

6380

Čakanovce SVK Čakanovce

659

1033

1/4

Nie

Orná pôda 1043

Čakanovce SVK Čakanovce

659

1035

1/4

Nie

Orná pôda 13308

Čakanovce SVK Čakanovce

659

1136

1/4

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

371

1017

1/24

Nie

Orná pôda 4995

Čakanovce SVK Čakanovce

1064 897

1/4

Nie

Záhrady

532

Čakanovce SVK Čakanovce

920

77/2

1/16

Nie

Trvalé
trávne
porasty

447

Čakanovce SVK Čakanovce

512

301/2

1/4

Nie

Záhrady

689

Čakanovce SVK Čakanovce

952

201/1

16/56

Nie

Orná pôda 2123

Čakanovce SVK Čakanovce

952

405/1

16/56

Nie

Všeobecná Pozemok
0,5
podstata
č. 1018

Zastavané
plochy a 64
nádvoria

Čakanovce SVK Čakanovce

637

1018

1/24

Nie

Všeobecná Pozemok
1,5
podstata
č. 1019

Záhrady

Čakanovce SVK Čakanovce

637

1019

1/24

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1008

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1009

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1010

1/16

Nie

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
1
š. 553
Pozemok
12,95
č. 571

Všeobecná Pozemok
73
podstata
č. 810
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
141,2
č. 895
Pozemok
146,82
č. 978

Všeobecná Pozemok
159,5
podstata
č. 1033
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
26
č. 1035
Pozemok
332,7
č. 1136

Všeobecná Pozemok
0,5
podstata
č. 1013
Všeobecná Pozemok
1,2
podstata
č. 1016
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
0,5
č. 1017
Pozemok
124,9
č. 897
Pozemok
3,32
č. 77/2

Všeobecná Pozemok
11,12
podstata
č. 301/2
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
19,6
č. 201/1
Pozemok
60,65
č. 405/1

Všeobecná Pozemok
1
podstata
č. 1008
Všeobecná Pozemok
1,8
podstata
č 1009
Všeobecná Pozemok
3
podstata
č. 1010
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
2,1
č. 1011
Pozemok
2,76
č. 1012

Všeobecná Pozemok
0,5
podstata
č. 1014
Všeobecná Pozemok
1
podstata
č. 1015
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
0,6
č. 77/2
Pozemok
1
č. 78/4
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Zastavané
plochy a 25
nádvoria
Zastavané
plochy a 286
nádvoria
Záhrady

142

342

Zastavané
plochy a 132
nádvoria
Zastavané
plochy a 278
nádvoria
Zastavané
plochy a 495
nádvoria
Záhrady

336

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1011

1/16

Nie

Záhrady

442

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1012

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1014

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1015

1/16

Nie

Zastavané
plochy a 61
nádvoria
Zastavané
plochy a 106
nádvoria
Záhrady

46

Čakanovce SVK Čakanovce

906

77/2

1/16

Nie

Záhrady

107

Čakanovce SVK Čakanovce

906

78/4

1/16

Nie
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2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo
kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, osobne alebo poštou, najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 49352019
pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Tóth,
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie
ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: vaculcikova@agbr.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 06.11.2019
V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K097388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kollár, 14.09.1960
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 757 113
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/342/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/342/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Dušan Kollár, nar. 14.09.1960, Lúčna 3, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan Kollár, s
miestom podnikania Rúbanisko II 429/69, 984 03 Lučenec, IČO: 37 757 113, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/342/2018, v zmysle § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku patriaceho do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974
04 Banská Bystrica.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K097389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kollár, 14.09.1960
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 757 113
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/342/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/342/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
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podstaty dlžníka Dušan Kollár, nar. 14.09.1960, Lúčna 3, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan Kollár, s
miestom podnikania Rúbanisko II 429/69, 984 03 Lučenec, IČO: 37 757 113, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/342/2018, v zmysle § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K097390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václaviková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/917/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/917/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311, správca úpadcu:
Katarína Václaviková, bytem Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia, dat. nar.: 26. 11. 1986, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28 , 960
01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421 45/202 89 44
e-mail: office@tkak.sk

K097391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václaviková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/917/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/917/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Tomáš Kohút, správca, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28 , 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Katarína Václaviková, Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia, nar.: 26. 11. 1986, v zmysle § 167l ods. 5
ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK85 0900 0000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0007; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Katarína Václaviková

K097392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václaviková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/917/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/917/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 17. 10. 2019 ako správca dlžníka: Katarína Václaviková,
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia, dat. nar.: 26. 11. 1986 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/917/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17. 10. 2019 . Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút, správca, so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
IČO: 45 028 311 alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
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prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Katarína Václaviková, Ulica Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia, born.: 26. 11. 1986 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trnava (District Court),
No. 36OdK/139/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 17. 10. 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Kohút,
trustee, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox
by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed
electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on
the Ministry of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
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does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6. 11. 2019
In Zvolen, 6. 11. 2019
JUDr. Tomáš Kohút, správca
JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K097393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksiová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 17, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/394/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Paksiová, nar. 18.12.1974, trvale
bytom Štiavnické Bane 17, 969 81 Štiavnické Bane, ustanovená na základe Uznesenia Okresného súdu
v Banskej Bystrici č. k. : 4OdK/394/2019 zo dňa 11.04.2019 za správkyňu konkurznej podstaty týmto, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o z n a m u j e po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka : Katarína Paksiová, nar. 18.12.1974, trvale bytom Štiavnické Bane 17, 969 81
Štiavnické Bane, sa končí.
Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka a
súčasne vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok dlžníka do
všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.
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Týmto oznámením sa konkurz dlžníka : Katarína Paksiová, nar. 18.12.1974, trvale bytom Štiavnické Bane
17, 969 81 Štiavnické Bane, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Katarína Milanská, správca

K097394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janovcová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 66, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/854/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/854/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku:
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V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K097395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrovská Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 221, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/694/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/694/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Angela Petrovská, nar. 23.03.1969, trvale bytom
Stredné Plachtince 221, 991 24 Stredné Plachtince, ustanovená na základe Uznesenia Okresného súdu
v Banskej Bystrici č. k. : 5OdK/694/2019 zo dňa 18.07.2019 za správkyňu konkurznej podstaty týmto, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o z n a m u j e po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka : Angela Petrovská, nar. 23.03.1969, trvale bytom Stredné Plachtince 221, 991 24
Stredné Plachtince, sa končí.
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Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka a
súčasne vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok dlžníka do
všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka : Angela Petrovská, nar. 23.03.1969, trvale bytom Stredné
Plachtince 221, 991 24 Stredné Plachtince, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Katarína Milanská
správca

K097396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1971
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/289/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/289/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ján Kosec, nar. 16.01.1971, trvale bytom Gerlachovska 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti ŠPORTÍK s.r.o., so sídlom Gerlachovská 2, 974 11 Banská 5 000,- €
Bystrica, IČO: 47 152 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 24154/S

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

249

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

Insolvency services, k.s., správca

K097397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boďa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cerovo 94, 962 52 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.06.2019, sp. zn. 2OdK/576/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 113/2019 zo dňa 13.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miroslav Boďa,
nar. 28.09.1965, trvale bytom Cerovo 94, 962 52 Cerovo, obchodné meno: Miroslav Boďa, s miestom podnikania
Cerovo 94, 962 52 Cerovo, IČO: 14 206 293 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Boďa, nar. 28.09.1965, trvale
bytom Cerovo 94, 962 52 Cerovo, obchodné meno: Miroslav Boďa, s miestom podnikania Cerovo 94, 962
52 Cerovo, IČO: 14 206 293 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca
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K097398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rypák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovatka 913/6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/769/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/769/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K097399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovo ..., 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/859/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/859/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Róbert
Baláž, nar. 06.02.1957, bytom Fiľakovo, 986 01 Fiľakovo (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného majetku,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019 (K083444).
Rodinný dom
Popis
Rodinný dom

Štát Obec
Ulica K.ú.
Č. LV Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
SR Fiľakovo
Fiľakovo 180
2899
1/12

Súpisné č.
571

Súpisová hodnota
1250,- €

Pozemky
Výmera
m2

Druh
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Záhrada

plocha

a

plocha

a

v

Štát Obec

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

291

SR Fiľakovo Fiľakovo

180

2899

1/12

121,- €

182

SR Fiľakovo Fiľakovo

180

2900

1/12

76,- €

117

SR Fiľakovo Fiľakovo

180

2901

1/12

49,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Róbert Baláž – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 180 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 180 - Róbert
Baláž“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Juraj Rybár, správca

K097400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šonkoľ Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 1227 / 1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/795/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/795/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR správca konkurznej
podstaty dlžníka: Zoltán Šonkoľ, nar. 10.09.1956, trvale bytom Južná 1227/1, 982 01 Tornaľa, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/795/2019 v zmysle § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K097401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 22 / 43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/625/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/625/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Róbert
Balog, nar. 13.09.1987, trvale bytom Hlavná 22/43, 985 31 Rapovce (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2019 zo dňa 25.10.2019 (K094383).
Číslo
Popis
položky
1

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové
vozidlo
VOLKSWAGEN
1
GOLF

Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
číslo
výroby opotrebovanosti podiel Dlžníka

WVWZZZ1HZPP707599 LC345BK

1993

Primerané veku

1/1

Súpisová
hodnota
v€
650,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Róbert Balog – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Róbert Balog“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Juraj Rybár, správca

K097402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 718 / 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1968
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/460/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/460/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/460/2018 zo dňa 04.09.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018, bol na majetok úpadcu Jaroslav Gašpar, nar. 03. 08.
1968, trvale bytom Školská 718/5, 990 01 Veľký Krtíš, prechodne bytom Ivanská cesta 16733/15, 821 04
Bratislava - Ružinov, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Gašpar, s miestom
podnikania Školská 718/5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 383 207, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn.
správcu S 1665 (ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Jaroslav Gašpar, nar. 03. 08. 1968, trvale bytom
Školská 718/5, 990 01 Veľký Krtíš, prechodne bytom Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava - Ružinov,
zrušuje.
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
Zn. správcu S 1655
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

K097403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosý Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 1136/6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Peter
Bosý, nar. 15.09.1973, bytom J.Bottu 1136/6, 050 01 Revúca (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 202/2019 zo dňa 18.10.2019 (K092745).
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet
ks
Príves nákladný 1
SPORT

Výrobné
číslo
7307

Evidenčné
číslo
RA638YB

Rok
výroby
1991

Stav
opotrebovanosti
používaný

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
dlžníka
hodnota
1/1
120,- EUR

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých častí. Správca súčasne
upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je
povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z
miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Peter Bosý – HNUTEĽNÁ VEC - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK52 0900 0000 0050 5974 4592 ,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec - Peter Bosý“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľnej veci,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K097404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/803/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/803/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Imrich Bartoš, nar. 21. 08. 1966, trvale bytom Kiepka
527/39, 977 01 Brezno, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku proti
všeobecnej podstate veriteľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 544 030
pod č. 9 v celkovej výške

37,00 Eur

. Iná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K097405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agrochemický podnik, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 170
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Agrochemický podnik, s.r.o., Lučenecká, 9990 01 Veľký Krtíš, IČO:
31 575 170 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal 6.11.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:

Mesto Veľký Krtíš, j. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 00 319 651, v celkovej prihlásenej sume
pohľadávok 54.442,70 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K097406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 473, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1214/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1214/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie

súpisu

všeobecnej

podstaty
Por.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku
2.

Výťažok z dobrovoľnej
konkurzu

dražby

majetku

Súpisová hodnota Právny dôvod
Deň zapísania do súpisu
EUR
zapísania
podliehajúcemu 24 784,15
§ 67 ods. 1 písm. a/ 24.10.2019
ZKR
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K097407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhanová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno -, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/581/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/581/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, (ďalej ako „správca“), správca
úpadcu Veronika Vilhanová, bytom Mesto Brezno, adresa na doručovanie: J. Horvátha 881/55A, 967 01
Kremnica, nar. 28.11.1989 (ďalej ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
ZKR, oznamuje, že nezistil majetok, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K097408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožinová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 901, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/585/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/585/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, (ďalej ako „správca“), správca
úpadcu Katarína Kožinová, bytom Tekovská Breznica 901, 966 52 Tekovská Breznica, nar. 20.10.1985, obchodné
meno – Katarína Kožinová s miestom podnikania Hlavná 306/2, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 44631715 (ďalej
ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR, oznamuje, že nezistil majetok,
ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K097409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Hakeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/122/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/122/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Ľudmila Hakeľová, nar. 05. 02. 1942, trvale bytom Mesto Zvolen,
960 01 Zvolen, adresa na doručovanie: Útulok PRÍSTAV, Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica. Dlžník
nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Pavel Vrška správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Snopková Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremburská 2320/15, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/137/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/137/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Záznam o ukončení konkurzu podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/137/2019 - 12, zo dňa 13.02.2019, IČS: 6119220416,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 36/2019, dňa 20.02.2019, pod zn. K015328, bola ustanovená do funkcie
správcu dlžníka: Vlasta Snopková, nar. 20.02.1952, trvale bytom: Oremburská 2320/15, 974 01 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Mochovská 2, 934 05 Levice, JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie: J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
2. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
3. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Vlasta Snopková, nar. 20.02.1952, trvale bytom: Oremburská 2320/15, 974 01 Banská
Bystrica, korešpondenčná adresa: Mochovská 2, 934 05 Levice, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene dňa 06.11.2019
JUDr. Stela Chovanová - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrovská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 189/32, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/107/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/107/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Mária Petrovská, nar. 09.03.1956, trvale bytom Vinohradnícka 189/32, 991 25 Čebovce týmto v zmysle § 167v
ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Mária Petrovská, nar. 09.03.1956, trvale bytom
Vinohradnícka 189/32, 991 25 Čebovce, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K097412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hugyár Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cakov 46, 980 42 Cakov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/834/2019 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/834/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku
p. č.
1

tys súpisovej zložky popis súpisovej zložky
hnuteľná vec
osobné motorové vozidlo
SEAT TOLEDO
typ: 1L/AHU2/SG
EVČ: RS655CO
VIN:VSSZZZ1LZWR044883
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výrovy) 1999
farba červená metalíza
druh paliva NM
prevodovka MT/5

hodnota
dátum zápisu dôvod zápisu
450 € 24.10.2019
§ 167h ods. 1 ZKR

jazdené, zlý technický stav, pojazdné
Mgr. Marína Zacharová, správca
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K097413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“), správca úpadcu
MALICO s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 (ďalej len „Úpadca“) v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejné ponukové konanie na odplatný predaj
podniku Úpadcu, ktorý je tvorený súborom všetkých hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek
podnikania Úpadcu (ďalej len „Podnik Úpadcu“). V zmysle § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
Správca pri speňažení Podniku Úpadcu prevedie na kupujúceho všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty,
ktoré ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji Podniku Úpadcu budú patriť Úpadcovi a slúžiť na prevádzkovanie jeho
podniku alebo vzhľadom na svoju povahu budú mať tomuto účelu slúžiť. Podnik Úpadcu tvorí najmä
BIOPLYNOVÁ STANICA nachádzajúca sa v obci Koš s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MW.
1. PREDMET VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA (DEFINÍCIA PODNIKU ÚPADCU)
Podnik Úpadcu je tvorený najmä, avšak nielen:
A. Nehnuteľný majetok
· Stavby vo výlučnom vlastníctve Úpadcu zapísané na LV č. 4106, vedenom Okresným úradom Prievidza,
katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec Koš, katastrálne územie Koš, zapísané do súpisu majetku
zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 165/2018 zo dňa 27.08.2018 (K063309); a
· pozemky vo výlučnom vlastníctve Úpadcu zapísané na LV č. 4106, vedenom Okresným úradom
Prievidza, katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec Koš, katastrálne územie Koš, zapísané do súpisu
majetku zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 165/2018 zo dňa 27.08.2018 (K063309); a
· pozemky vo výlučnom vlastníctve / spoluvlastníctve Úpadcu zapísané na LV č. 3258, 4106, 4135, 4136,
4137, 4140, 4141, 4142, 4143, 4147, 4148, 4152, 4186, 4187, 4188 a 4277, vedenými Okresným úradom
Prievidza, katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec Koš, katastrálne územie Koš, zapísané do súpisu
majetku zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 166/2018 zo dňa 28.08.2018 (K063643).
B. Hnuteľný majetok
· hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 165/2018 zo dňa
27.08.2018 (K063289); a
· peňažné pohľadávky zapísané do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 191/2019
zo dňa 03.10.2019 (K088469); a
· peňažné pohľadávky zapísané do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 191/2019
zo dňa 03.10.2019 (K088468).
C. Iné majetkové práva
· Právo na pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 134,08 EUR/ MWh priznané Úpadcovi v
zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.01.2014 číslo: 1705/2014/E-OZ v spojení s Rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví zo dňa 07.03.2017 číslo: 0154/2017/E-OZ. Pevná cena elektriny pre
stanovenie doplatku vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním
bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou bola Úpadcovi priznaná na obdobie od
27.12.2013 do 26.12.2028 v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MW,
umiestnenom na adrese Okružná 802, 972 41 Koš, nachádzajúcej sa na pozemkoch s parcelným číslom
3027/22, 3027/30, 3027/31, 3027/32, 3027/33, 3027/139 v katastrálnom území Koš.
D. Záväzky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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·

Záväzky pochádzajúce z obchodného styku Úpadcu, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou Podniku
Úpadcu po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré ku dňu
uzatvorenia zmluvy o predaji Podniku Úpadcu nebudú uhradené (zoznam záväzkov Správca predloží
záujemcom na ich vyžiadanie v sídle Správcu, a to na základe osobitnej dohody).
E. Zmluvné vzťahy
· Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku prevádzkovania Podniku Úpadcu (zoznam zmluvných
vzťahov, ako aj znenia zmlúv, Správca predloží záujemcom na ich vyžiadanie v sídle Správcu, a to na
základe osobitnej dohody).
F. Zamestnanci
· Všetky osoby, ktoré budú v čase uzatvorenia zmluvy o predaji Podniku Úpadcu v pracovnom alebo
obdobnom pracovnom vzťahu s Úpadcom (pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru Správca predloží záujemcom na ich vyžiadanie v sídle Správcu, a to na základe
osobitnej dohody).
Podnik Úpadcu budú v čase uzatvorenia zmluvy o predaji Podniku Úpadcu tvoriť všetky veci, práva a iné
majetkové hodnoty, ktoré k danému času budú patriť Úpadcovi a budú slúžiť na prevádzkovanie jeho podniku
alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť, a to aj vtedy ak nie sú výslovne uvedené vyššie;
všetko bez ohľadu na prípadné vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku, zníženie výšky peňažných
pohľadávok úhradou dlžníkom, prípadne zníženie výšky pohľadávok z účtu z dôvodu ich použitia na uhrádzanie
pohľadávok proti podstate. Všetok majetok Úpadcu tvoriaci Podnik Úpadcu sa na účely tohto verejného
ponukového konania rozumie vrátane všetkého jeho príslušenstva a súčastí. Nakoľko Podnik Úpadcu je v čase
vyhlásenia verejného ponukového konania Správcom v súlade s príslušnými ust. ZKR prevádzkovaný, (i)
jednotlivé zložky majetku patriaceho k Podniku Úpadcu, (ii) záväzky pochádzajúce z obchodného styku Úpadcu,
ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou Podniku Úpadcu po vyhlásení konkurzu, alebo (iii) nepeňažné záväzky
uvedené v tomto oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania sa nevyhnutne nemusia zhodovať so
skutočným stavom zložiek majetku patriaceho k Podniku Úpadcu, stavom záväzkov Úpadcu alebo osobnou
zložkou podnikania Úpadcu ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji Podniku Úpadcu.
Fotodokumentácia
nehnuteľností
patriacich
: https://cloud.straze.sk/index.php/s/0ny3A4CEAQ9GiaK

k Podniku

Úpadcu

je

dostupná

na

Podnik Úpadcu sa predáva v stave v akom stojí a leží; Správca nezodpovedá za vady jednotlivých vecí, ktoré
patria k Podniku Úpadcu a ktoré môžu byť spôsobené užívaním a opotrebovaním. Správca upozorňuje
záujemcov, že jednotlivé zložky Podniku Úpadcu (najmä hnuteľné veci) môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a
certifikátov.
2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ
· Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie cenových ponúk je 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí tridsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely
tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje
deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania
Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú
Správcovi (fyzicky) doručené do skončenia lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení verejného ponukového konania sa na ne nebude prihliadať.
·

Označenie ponuky a spôsob doručenia:

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu nižšie
uvedenej kancelárie Správcu s označením na obálke: „KONKURZ MALICO s.r.o. - PONUKOVÉ KONANIE NEOTVÁRAŤ". Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v
tomto oznámení na adresu kancelárie Správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen.
·

Zábezpeka na úhradu kúpnej ceny:

Záujemca musí zložiť bezhotovostným prevodom na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.: SK18
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0900 0000 0051 5035 0770, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny za Podnik Úpadcu minimálne
vo výške 200.000,- EUR. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko
spolu s uvedením „zábezpeka podnik“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, t.j. v deň a hodinu určenú v tomto oznámení, pričom v prípade, že zábezpeka v
tejto lehote nebude pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú a pri
vyhodnotení verejného ponukového konania sa na ňu nebude prihliadať.
·

Náležitosti ponuky:

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzické osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, DIČ, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, pri fyzických osobách podnikateľoch originál alebo
úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie o tom, že na majetok záujemcu nebolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie / vyhlásený konkurz / povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, záujemca nie je v likvidácii a voči
záujemcovi nie je začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov a ani obdobné vykonávacie konanie,
e. čestné vyhlásenie, že záujemca neodvolateľne súhlasí so všetkými podmienkami tohto verejného
ponukového konania,
f. označenie Podniku Úpadcu,
g. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý Správca pri otváraní ponúk záujemcov písomne
akceptuje):
„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude Správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v
obchodnom vestníku so Správcom neuzavrie zmluvu o predaji Podniku Úpadcu alebo v lehote podľa verejného
ponukového konania neuhradí zálohu (doplatok) na celú kúpnu cenu za Podnik Úpadcu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za
uvedených podmienok bude Správcom započítaná so zloženou zábezpekou. (Označenie záujemcu) vyhlasuje, že
je touto svojou ponukou na kúpu Podniku Úpadcu je neodvolateľne viazaný 90 dní odo dňa uplynutia lehoty na
podávanie ponúk.“
Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
h. návrh kúpnej ceny za Podnik Úpadcu v EUR bez DPH (predaj podniku sa za podmienok podľa § 10 ods.
1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepovažuje za dodanie
tovaru alebo služby; pre odstránenie pochybností, predaj podniku nie predmetom DPH),
i. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
j. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania,
k. číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
l. ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
pričom podpis konajúcej osoby musí byť úradne osvedčený,
m. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
n. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Všetky náklady súvisiace s účasťou záujemcu v tomto verejnom ponukovom konaní znáša záujemca.
Správca odmietne ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti. Každý záujemca o Podnik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úpadcu môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná až do skončenia
verejného ponukového konania, pričom pre víťaza verejného ponukového konania je záväzná až 90 dní odo dňa
uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
·

Iné:

Bližšie informácie o Podniku Úpadcu (vrátane možnosti poskytnúť k nahliadnutiu vybranú účtovnú, technickú
a personálnu dokumentáciu dostupnú Správcovi za účelom umožnenia vykonania due diligence), ako aj termín
obhliadky Podniku Úpadcu je možné vopred dohodnúť so Správcom e-mailom na: lsrecovery@lawservice.sk
alebo telefonicky na +421 45 5240 200. Možnosť nahliadnuť do vybranej dokumentácie (data room) bude
záujemcom umožnená v kancelárii Správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, pričom obhliadka majetku
tvoriaceho Podnik Úpadcu bude uskutočnená v mieste kde sa nachádza bioplynová stanica Úpadcu: Okružná
802/51, 972 41 Koš.
3. VYHODNOTENIE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Jednotlivé ponuky záujemcov budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
a to za obligatórnej účasti príslušného orgánu v sídle spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava. Správca a príslušný orgán preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú
podmienky určené v podmienkach verejného ponukového konania.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Podnik Úpadcu. Správca ako aj
príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola doručená v skoršom poradí.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky,
ponúkol najvyššiu cenu za Podnik Úpadcu a Správca spolu s príslušným orgánom jeho ponuku neodmietli. O tejto
skutočnosti Správca bezodkladne informuje víťaza verejného ponukového konania. Správca je oprávnený
kedykoľvek zrušiť toto verejné ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
4. UZATVORENIE ZMLUVY O PREDAJI PODNIKU ÚPADCU
Správca uzatvorí zmluvu o predaji Podniku Úpadcu, ktorou prevedie na kupujúceho všetky veci, práva a iné
majetkové hodnoty patriace k Podniku Úpadcu, s víťazom verejného ponukového konania, ktorého ponuku
súčasne ako víťaznú odsúhlasí Správca aj príslušný orgán. Návrh zmluvy o predaji Podniku Úpadcu bude víťazovi
verejného ponukového konania Správcom zaslaný v lehote do 20 dní od vyhodnotenia verejného ponukového
konania. Víťaz verejného ponukového konania nie je bez predchádzajúceho súhlasu Správcu oprávnený meniť
ani dopĺňať Správcom zaslaný návrh zmluvy o predaji Podniku Úpadcu. Víťaz verejného ponukového konania je
povinný uzatvoriť zmluvu o predaji Podniku Úpadcu, t.j. doručiť Správcovi ním podpísané rovnopisy zmluvy
o predaji Podniku Úpadcu s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho v lehote
10 dní od doručenia návrhu zmluvy o predaji Podniku Úpadcu, ak sa víťaz verejného ponukového konania
nedohodne so Správcom na inej lehote. Víťaz verejného ponukového konania musí pred uzatvorením zmluvy
o predaji Podniku Úpadcu uhradiť v lehote 10 dní od doručenia výzvy Správcu v prospech konkurzného účtu
zálohu (doplatok) na celú kúpnu cenu za Podnik Úpadcu, ktorá bude k momentu uzatvorenia zmluvy o predaji
Podniku Úpadcu započítaná na úhradu kúpnej ceny za Podnik Úpadcu. Na zmluvu o predaji Podniku Úpadcu sa
budú primerane vzťahovať ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Toto verejné ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

K097414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Vikartovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesíkom 15, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/629/2019 S907
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov
5OdK/629/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 1.kole na odkúpenie majetok úpadcu - mobilný telefón Samsung S9,
zapísaný ako súpisová položka 2 do súpisu majetku, ktorý podlieha konkurzu, za najvyšiu ponúknutú cenu,
minimálne však za cenu 300,- EUR. Mobilný telefón v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Majetok sa
odpredáva v stave "ako stojí a leží" v zmysle §501 O.z.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.5OdK/629/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 56292019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu

K097415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varchol Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 13 / 19, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/593/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/593/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2OdK/593/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Prešov uznesením sp.zn. 2OdK/593/2019 zo dňa
08.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2019 zo dňa 14.08.2019, na majetok dlžníka:
Milan Varchol, narodený: 12.01.1959, bytom Okulka 13/19, 093 01 Vranov nad Topľou, prihlásil súhrnnou
prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35776005, dňa 22.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 5 162,45 €.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 22.10.2019.

JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K097416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenov 106, 082 42 Bzenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/403/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/403/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Marián Janek, IČO: 508 48 224, nar.
15.12.1988, Bzenov 106, 082 42 Bzenov, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku
skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu
vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K097417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 318 / 46, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/704/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/704/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Dominik Lacko,
nar. 20.01.1987, Cintorínska 318/46, 059 18 Spišské Bystré (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky
Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
podiel
(zlomok)
hodnota v €
majetku
majetku
Dlžníka
Osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat 3B/-/-,
§ 167h ods. 1
05.11.2019
ŠPZ: PP111CB, druh karosérie AC kombi, výr.č.: 1/1
350,ZKR
WVWZZZ3BZYE419012, farba modrá metlíza svetlá

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K097418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARMALES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 475 726
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1,
067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 2 v spojení s ust. § 34 ods. 4
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
29.11.2019 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Rázusova 1, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 13:45 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.

V Košiciach, dňa 06.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K097419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Ivana Orosová, správca konkurznej podstaty dlžníka Cecília Ondečková, nar. 18.05.1974, bytom
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.
1OdK/55/2017, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 06.11.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1
Veriteľ: Ľubomír Chovanec, Okulka 11/9, 093 01 Vranou nad Topľou /adresa uvedená v Zozname veriteľov
Staničná 1265, 093 01 Vranov nad Topľou/.
Prihlásená suma: 34.906,48 EUR.
Zároveň oznamujem všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 a 7 zákona č. 7/2005 Z.z. prípadné
popretie pohľadávky inými veriteľmi je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok pri popieraní pohľadávok iným veriteľom je možné zložiť na účet IBAN: SK52 0900
0000 0051 3312 7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 1552017
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

269

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

V Prešove dňa 06.11.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K097420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Matthias Rossini
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 162/106, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Boris Matthias Rossini, nar. 24.01.1986, Osloboditeľov 162/106, 059 34
Spišská Teplica v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/599/2019 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR, IČO: 00 215 759.
Celková prihlásená suma 230,00 Eur.
V Humennom dňa 31.10.2019
JUDr. Daniel Fink, správca

K097421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smetana Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1059 / 3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1937
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/623/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/623/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na odkúpenie nespeňaženého majetku dlžníka
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29 (predtým Petrovianska
38/A), 080 01 Prešov týmto ako správca dlžníka: Ing. Anton Smetana, nar.: 07.03.1937, trvale bytom Juh
1059/3, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že v konkurze na majetok Dlžníka
sa ani v treťom kole verejného ponukového konania nepodarilo speňažiť majetok zverejený v súpise zverejnenom
v OV č. 17/2019, dňa 24.01.2019. Vzhľadom na vyššie uvedené, týmto správca oznamuje veriteľom Dlžníka,
že si v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia môžu uplatniť u správcu nárok v zmysle nižšie
uvedeného ustanovenia:
V zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR platí, že: "Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
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pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady."

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K097422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Cecília Ondečková, nar. 18.05.1974, bytom Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 1OdK/55/2017 zo dňa 11.09.2019 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 06.11.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K097423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Klempár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 587/165, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/647/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/647/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Július Klempár, nar. 03.08.1983, Štúrova
587/165, 061 01 Spišská Stará Ves, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Daniel Fink, správca

K097424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 93, 059 37 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/81/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/81/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Zuzana Kokyová, nar. 07.02.1985, Štôla 93, 059 37 Poprad Uznesením Okresného súdu
Prešov pod č. k. 2OdK/81/2019 zo dňa 18.09.2019 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 06.11.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K097425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Jasenčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 2726/25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/632/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/632/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. V súpise majetku všeobecnej podstaty nie
je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K097426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Mačáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 3380/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
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Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/652/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/652/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. V súpise majetku všeobecnej podstaty nie
je zapísaný žiaden majetok.
JUDr. Ivana Orosová, správca

K097427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/446/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/446/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Viliam Gábor, narodený: 09.08.1973, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves týmto v súlade s ust. §
167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č.2, ktorý bol
dňa 06.11.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 214/2019, K096576, a to : Iná
majetková hodnota ( obchodný podiel v obchodnej spoločnosti); popis veci : Obchodný podiel o veľkosti 100%
základného imania obchodnej spoločnosti Wiliwean s.r.o., sídlo : J.C. Hronského 389/12, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO : 47 550 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Vložka číslo : 34597/V, oddiel :
Sro, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5000,--EUR k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 5000,--EUR, výška vkladu : 5000 EUR ( peňažný vklad ) splatené : 5000 EUR; menovitá hodnota: 5000,-EUR; súpisová hodnota: 5000,--EUR; ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republiky.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
sp.zn.:31OdK/446/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/446/2018 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania.
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K097428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 59, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
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Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/252/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh: iná majetková hodnota
p.č. popis

Suma v Súpisová
eur
hodnota v eur
9. Zrážka z vymáhanej pohľadávky voči povinnému Ružena Krištófová, priznanej vykonateľným platobným 39,86 39,86 eur
rozkazom č. 18Ro/49/2011 zo dňa 19.04.2011, ktorý vydal Okresný súd Rožňava. Pohľadávka vymáhaná eur
v exekučnom konaní pod sp. zn. Ex 2564/2012 – 5 MB.
Deň a dôvod zapísania majetku: 04.11.2019, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167 h ods. 1 ZKR

V Košiciach, dňa 04.11.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K097429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Sokolovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 62, 044 02 Žarnov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/234/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/234/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1 ,040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka Júlia
Sokolovská, nar. 01.11.1964, bytom: Žarnov 62, 044 02 Žarnov, (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za
najvyššiu ponúknutú cenu. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2019 dňa
22.10.2019.

P.
č.
1.

Druh
pozemku
Orná
pôda

Výmera
v m2
2556

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orná
pôda
Orná .
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná

2529
2617

Okres
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

Čečejovce

Čečejovce

1274

471

4/192

22,50

Čečejovce

Čečejovce

1274

472

4/192

22,26

Čečejovce

Čečejovce

1274

473

4/192

23,03

Čečejovce

Čečejovce

1274

575

4/192

12,13

Čečejovce

Čečejovce

1274

576

4/192

18,62

Čečejovce

Čečejovce

1274

617/1

4/192

22,44

Čečejovce

Čečejovce

1274

617/2

4/192

0,03

– Okolie

1378
Košice – Okolie
2115
Košice – Okolie
2549
Košice – Okolie
3
Košice – Okolie
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Trv. tráv. porast
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2885

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast

Čečejovce

Čečejovce

1274

618/1

4/192

25,39

Čečejovce

Čečejovce

1274

618/2

4/192

0,06

Čečejovce

Čečejovce

1274

704/1

4/192

51,35

Čečejovce

Čečejovce

1274

866

4/192

72,34

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/1

4/192

59,85

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/2

4/192

3,29

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/4

4/192

12,39

Čečejovce

Čečejovce

1274

928/1

4/192

2,68

Čečejovce

Čečejovce

1274

928/2

4/192

44,27

Čečejovce

Čečejovce

1274

989

4/192

62,13

Čečejovce

Čečejovce

1274

990

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

991

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

992

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

993

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

994

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1090

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1091

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1092

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1093

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1374

713

2/192

16,20

Čečejovce

Čečejovce

1375

714

2/192

11,70

Čečejovce

Čečejovce

1375

786

2/192

17,24

Čečejovce

Čečejovce

1375

787

2/192

19,44

Čečejovce

Čečejovce

1416

1177

7/72192

0

Čečejovce

Čečejovce

1838

1176

7/72192

0

Čečejovce

Čečejovce

1839

1175

7/72192

0

Košice – Okolie
7
Košice – Okolie
5834
Košice – Okolie
8219
Košice – Okolie
6800
Košice – Okolie
374
Košice – Okolie
1408
Košice – Okolie
304
Košice – Okolie
5029
Košice – Okolie
2982

18.
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Košice – Okolie
1910
Košice – Okolie
1706
Košice – Okolie
2944
Košice – Okolie
3279
Košice – Okolie
1806
Košice - Okolie
5573
Košice – Okolie
4740
Košice – Okolie
3839
Košice – Okolie
1461
Košice – Okolie
3681
Košice – Okolie
2659
Košice – Okolie
3918
Košice – Okolie
4417
Košice – Okolie
314192
Košice – Okolie
5671
Košice – Okolie
591724

Spolu: 519,34 EUR
Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
kontakt : 0905 647 948.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 30OdK/234/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
vedeného v SLSP a.s. Košice, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6473 3844, variabilný symbol: 302342019 najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 06.11.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K097430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1499 / 3, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Tibor Iglódy, narodený: 25.10.1961,
bytom: Matičná 152/7, 040 17 Košice-Barca , so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040 01 Košice ,
email: Ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 9OdK/84/2019 týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Kolo: druhé
POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.

HODNOTA
(EUR)
KATASTRÁLNE ÚZEMIE ČÍSLO LV ČÍSLO PARCELY DRUH POZEMKU
VÝMERA (m2) PODIEL
400,00
Veľká Bara
207
38
Záhrada
1325
1/6
200,00
Veľká Bara
207
39
Zastavané plochy a nádvoria 671
1/6

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu ( v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením Ján Kišš – NEOTVÁRAŤ“ Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a
na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465
Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva ynáša
nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.
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V Košiciach 6.11.2019
JUDr. Ivan Roháč

K097431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iglódy Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matičná 152 / 7, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/523/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/523/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Tibor Iglódy, narodený: 25.10.1961,
bytom: Matičná 152/7, 040 17 Košice-Barca, so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040 01 Košice, email:
ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 32OdK/523/2018 týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Kolo: Druhé
HNUTEľNÁ VEC:
ČÍSLO
POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
VÝROBNÉ ČÍSLO
(EUR)
Škoda FABIA
THBPH
450,00
(rok
výroby
I6Y3Y3076350
2000)

EVIDENČNÉ
ČÍSLO

KDE
SA
NACHÁDZA

KE078EY

Matičná 7,
Košice - Barca

VEC

STAV
Vec zaťažená
právom

záložným

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením, „Tibor Iglódy – NEOTVÁRAŤ“. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v
mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465.
Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.
V Košiciach, dňa 06.11.2019
JUDr. Ivan Roháč, správca

K097432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 464/120, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka: František Červenák, nar. 20.05.1986, bytom: Hronská 464/120, 049 25 Dobšiná, oznamuje,
že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol uverejnený v OV č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019, a to vyplatením
prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 167u ods. 2
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
František Červenák, nar.
20.05.1986, bytom:
Hronská 464/120, 049
25 Dobšiná,
sa
končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa týmto
oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 06.11.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K097433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinko Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekinská 2538 / 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/121/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/121/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu úpadcu Ing. Ondrej Rusinko,
narodený 29.11.1959, bytom Pekingská 19,040 13 Košice, so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040
01 Košice, email: ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 31OdK/121/2018
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného dňa 14.05.2019
v Obchodnom vestníku č.: 91/2019.

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.
4.

HODNOTA
(EUR)
50,00
20,00
10,00
50,00

POPIS

VÝROBNÉ ČÍSLO

KDE SA VEC NACHÁDZA

LCD TV Orava
Zásuvková mraznička
Tlačiareň HP
Notebook LENOVO

SN: 6428101800021
PRL 2061C39H2411007180196
S. NO: KAWY037381
SIN: PF05CC119

Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR

POHĽADÁVKA Z ÚČTU:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.

HODNOTA
ČÍSLO ÚČTU
(EUR)
718,00
419215406/5900
8,21
520700-4200075056/8960

BANKA MENA
PSS
mBank

EUR
EUR

ZOSTATOK NA ÚČTE
(EUR)
718,00
8,21

NÁZOV A FORMA VKLADU
Stavebné sporenie
mKonto

ZABEZPEČOVACIE PRÁVA K MAJETKU:
ČÍSLO
POLOŽKY
1.

DRUH
PORRADIE
ZP
ZP
Záložné 1.

POHĽADÁVKA, KTORÚ
S UVEDENÍM VERITEĽA
Úver na bývanie

ZABEZPEČUJE, ZABEZPEČENÁ
SUMA
26597,00 €

PRÁVNY DÔVOD VZNIKU
POHĽADÁVKY
Zmluva o záložnom práve

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením „Ondrej Rusinko – NEOTVÁRAŤ“ Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v
mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

281

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach 06.11.2019
JUDr. Ivan Roháč

K097434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobovská Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadabula 100, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/461/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/461/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Ľubica Bobovská, narodená: 10.06.1973, bytom: Nadabula 100, 048 01 Rožňava, týmto
v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je
vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017 6351.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K097435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubenčík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/416/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/416/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu prihlásených pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s, so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa
4.11.2019 pod poradovým číslom 1 a 2 v celkovej sume 330,- €. Prihláška pohľadávok bola správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 4.11.2019.

K097436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertók Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1203 / 15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/212/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/212/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Jesenkého 27, 040 01 Košice, podľa § 167j ods. 1 ZKR per analogiam, v
súvislosti s povinnosťou vyhotovenia súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka Ján Bertók, narodený:
10.01.1981, bytom: Bauerova 15, 040 23 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Bertók - KAPYBARY,
s miestom podnikania: Bauerova 15, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 44755945 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, Sp.
zn.: 30OdK/212/2019 - 24, oznamuje: Súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú
zložku konkurznej podstaty. V konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý by mohol
byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach dňa 06.11.2019
JUDr. Ivan Roháč, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcun Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 1397 / 9, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/431/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/431/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 02.09.2019, sp.zn.: 26OdK/431/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
172/2019 dňa 06.09.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Jozef Kolcun, nar.:
11.09.1957, bytom: Amurská 9, 040 12 Košice a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú, so sídlom
kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Jozef Kolcun, nar.: 11.09.1957, bytom: Amurská 9, 040 12 Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kolcun, nar.:
11.09.1957, bytom: Amurská 9, 040 12 Košice, sp. zn.: 26OdK/431/2019, v súlade s ust. § 167v ods. 1 tretia
veta ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K097438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkolyová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sídlisko KVP P.O. BOX 211, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/434/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/434/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Anna Konkolyová, nar. 18.01.1966, bytom:
Košice-Sídlisko KVP, 040 23 Košice, podnikajúca pod obchodným menom Anna Konkolyová, s miestom
podnikania Komenského 37/A, 040 01 Košice-Sever, IČO: 35 515 406, sp. zn.: 26OdK/434/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K097439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 611/59, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/407/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/407/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3175, kat. územie: Kráľovský Chlmec, obec:
Kráľovský Chlmec, okres: Trebišov, a to: 2-izbový byt č. 14 na 2. poschodí, vchod č. 59 bytového domu číslo
súpisné 611, stojaceho na parc. reg. „C“ KN parc. č. 688/10 – zastavaná plocha a nádvorie a spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu číslo súpisné 611 a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parc. č. 688/10 o veľkosti podielu 6320/107640.
Súpisová hodnota: 3 500,- €
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva dlžníka.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K097440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 467/34, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/439/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/439/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 02.09.2019, sp.zn. 26OdK/439/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Renáta Žigová, narodená: 25.06.1973, bytom: Hviezdoslavova 467/34, 05201 Spišská Nová Ves.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetným uznesením som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 05.11.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 1661 ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Správca týmto vyzýva veriteľov vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 06.11.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K097441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Kostič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dneperská 4, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/436/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/436/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Igor Kostič, nar. 20.01.1965, bytom Dneperská 4, 040 12 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Igor Kostič – IKOS, s miestom podnikania: Komenského 36, 040 01 KošiceStaré Mesto, IČO: 40 256 952, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.01.2010, týmto v zmysle
ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 166i ods.
1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov
a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
a možno ich zabezpečiť s nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného správca v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 06.11.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K097442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bovanová Iveta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 12, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/348/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/348/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Iveta Bovanová, nar. 16.12.1966, Čsl. armády 12, 071 01
Michalovce oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje.
V zozname uviedol poradie a sumy v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené.
Oznamuje zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh.
Poučenie: dotknutý veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je v súlade s § 96
ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K097443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/414/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/414/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ivan Klein, nar. 18.09.1968, Štefánikovo námestie
1, 052 01 Spišská Nová Ves,, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že nebude
zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci
konkurzu.
JUDr. Erika Šimová, správca

K097444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/414/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/414/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca : Ivan Klein, nar. 18.09.1968, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová
Ves, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR
nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu.
Na základe uvedeného konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v
ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ivan Klein, nar. 18.09.1968,
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves zrušuje.
JUDr. Erika Šimová, správca

K097445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Mgr.Milan Karpaty, nar. 02.12.1952, bytom:
Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Milan Karpaty, s
miestom podnikania: Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 31303307 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.12.2012, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že
nebude zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok
podliehajúci konkurzu.
JUDr. Erika Šimová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca : Mgr.Milan Karpaty, nar. 02.12.1952, bytom: Mariánske námestie 22, 053 04
Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Milan Karpaty, s miestom podnikania: Mariánske
námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 31303307 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
22.12.2012, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR
nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu.
Na základe uvedeného konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v
ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Mgr.Milan Karpaty, nar. 02.12.1952,
bytom: Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Milan
Karpaty, s miestom podnikania: Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 31303307 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.12.2012 zrušuje.
JUDr. Erika Šimová, správca

K097447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gombár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna 157/29, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., Číslo správcu S 1204, so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice ako súdom
ustanovený správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – : Ján Gombár, nar. 28.4.1965,
Riečna 157/29, 072 14 Pavlovce nad Uhom, (ďalej len “Úpadca”), vedenej pred Okresným súdom Košice I.
pod sp. zn. 30OdK/156/2019

týmto v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, t.j. konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu

a z uvedeného dôvodu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: : Ján Gombár, nar. 28.4.1965, Riečna 157/29,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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072 14 Pavlovce nad Uhom, k o n č í.

Zverejnením tohto Oznamu v Obchodnom vestníku MS SR podľa ustanovenia § 167v ods.1 in fine ZKR konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Gombár, nar. 28.4.1965, Riečna 157/29, 072 14 Pavlovce nad Uhom,
občan SR, vedenej pred Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. 30OdK/156/2019 sa
z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 5.11.2019

Ing. Dagmar Prividi PhD.
správca konkurznej podstaty

K097448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/6/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/6/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice mestská časť Juh, IČO: 31 674 160, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
30K/6/2018, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľov, ktoré
boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
·

Union
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36 284 831
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 6610,53 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 2073,62 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 5722,71 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1542,92 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1545,61 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1543,51 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1497,37 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1001,94 €
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1106,27 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO:
35937874
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 144,94 €

·

Ing. Katarína Šefčíková, bytom Hemerkova 18, 040 23 Košice
o nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 3507,05 €

·

OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916
o nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 877,33 €

·

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, Košice, IČO: 424995000018
o nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 330,56 €
o nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 348,22 €

K097449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Ing. Peter Štefáni, nar. 01.09.1968, bytom: Komenského 1109/27, 040 01 Košice
(ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/53/2016, správca úpadcu FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 06.11.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K097450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 270/39, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/176/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Vojtech Tóth, narodený : 30.05.1961, bytom : Staničná 270/39, 076 15 Veľaty týmto v súlade s
ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2, č. 3, a č.
4, ktorý bol dňa 06.11.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 214/2019, K096566 ( ďalej
len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
31OdK/176/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/176/2018 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania.
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K097451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Jozef Baka, nar.: 13.11.1972, bytom: Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov týmto v
súlade s ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu oddelenej podstaty ako súpisová zložka majetku
č. 3, ktorý bol dňa 06.11.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 214/2019, K096575 (
ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
32OdK/281/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 32OdK/281/2018 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
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13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K097452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 726/21, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/434/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/434/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Tibor Kiss, narodený: 05.07.1961, bytom: Československej armády 726/21, 045 01 Moldava nad
Bodvou týmto v súlade s ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu oddelenej podstaty ako súpisová
zložka majetku č. 2, ktorý bol dňa 06.11.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
214/2019, K096581 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
32OdK/434/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 32OdK/434/2019 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
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meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K097453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mruz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1577 / 57, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/120/2019 zo dňa 21.03.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dušan Mruz, nar. 26.08.1952, bytom:
Južná trieda 1577/57, 040 01 Košice, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu
S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.03.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

296

Obchodný vestník 217/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2019

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dušan Mruz, nar.
26.08.1952, bytom: Južná trieda 1577/57, 040 01 Košice z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K097454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Železničná 1,
041 90 Košice, IČO: 424995000018

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1868, správca dlžníka Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom Havanská 10, 040 13
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10, 040
13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto v súlade
s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení noviel oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90
Košice, IČO: 424995000018.

SISÁK & PARNTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing. Marián Sisák, komplementár spoločnosti
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